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SKITSOFRENIAPOTILAIDEN KYKY TUNNISTAA TUNTEITA KASVOJEN 

ILMEISTÄ JA PUHEEN PROSODIASTA 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka suomalaiset skitsofreniapotilaat tunnistavat 

tunteita kasvojen ilmeistä ja puheen prosodiasta. Tutkimukseen osallistui kuusi 

skitsofreniapotilasta, joista neljällä oli diagnosoitu paranoidinen skitsofrenia ja kahdella 

skitsoaffektiivinen häiriö. Lisäksi tutkittiin seitsemää tervettä vertailuhenkilöä.  

Skitsofreniapotilaiden ja terveiden verrokkien väliltä ei löytynyt tilastollisesti 

merkitsevää eroa tunteiden tunnistustesteissä. Osa skitsofreniapotilaista suoriutui 

tunteiden tunnistuksesta verrokkeja huonommin. Yksittäisissä tunteissa surun tunnistus 

prosodiatestissä oli potilailla tilastollisesti merkitsevästi heikompaa kuin verrokeilla. 

Potilaat tunnistivat verrokkeja huonommin myös inhoa kasvoista ja silmistä ja 

neutraalia tunnetilaa prosodiasta. Kuitenkin he tunnistivat silmien osatestissä pelkoa 

paremmin kuin verrokit. Virhetulkinnoissa ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää erota 

ryhmien välillä, mutta potilailla oli enemmän taipumusta tulkita iloa, hämmästystä ja 

neutraalia tunnetilaa kielteisiksi tunteiksi kuin verrokeilla. Prosodiatestissä potilaat 

tulkitsivat verrokkeja useammin surua neutraaliksi tunnetilaksi. Myös neutraalin 

tunnetilan tulkinta surulliseksi prosodiatestissä ja inhon tulkinta vihaksi silmien 

osatestissä oli skitsofreniapotilailla yleisempää kuin verrokeilla. Verrokit puolestaan 

tulkitsivat pelkoa hämmästykseksi useammin kuin potilaat. 

Vaikka tässä tutkimuksessa ei skitsofreniapotilailla havaittu yleistä tunteiden tun-

nistusvaikeutta, yksittäisten tunteiden tulkinnassa löytyi yhteneväisyyksiä muiden tut-

kimusten kanssa. Isommalla aineistolla voi löytyä luotettavampia ryhmien välisiä eroja. 

Skitsofreniapotilaat ovat heterogeeninen ryhmä, joten jatkotutkimuksissa tulisi selvittää 

tarkemmin tunteiden tunnistusvaikeuden taustatekijöitä. Myös pitkittäistutkimuksen 

sekä tunteiden tunnistuskyvyn kuntoutustutkimuksen toteuttaminen olisi kiinnostavaa.  

Asiasanat: kasvot, prosodia, silmät, skitsofrenia, tunteiden tunnistus   



 

Esipuhe 

Kun lukiolaisena ensimmäistä kertaa kuulin logopediasta, olin haltioissani. Minua 

kiehtoi se, kuinka monipuolisesta ja moniin lähitieteisiin yhteyksissä olevasta alasta on 

kyse. Logopediassa minua ovat kiinnostaneet erityisesti kommunikointi ja pragmatiikka 

eli kuinka me ihmiset käytämme kieltä erilaisissa kommunikointitilanteissa ja millaiset 

tekijät vaikuttavat käyttämäämme kieleen. Ei siis liene ihme, että koko opintojeni ajan 

olen etsinyt tietoa siitä, miten kieli ja erityisesti kommunikointi liittyvät erilaisiin 

lääketieteellisiin ja psykologisiin ilmiöihin. Kun kandidaatintutkielmassani olin 

tarkastellut traumaattisessa aivovammassa ilmeneviä pragmatiikan ongelmia, ohjaajani 

Soile Loukusa vinkkasi, että graduni aihe voisi liittyä skitsofreniaan. Kiinnostuin ja 

innostuin. Lopputulos on nähtävillä tässä.  

Näin iso työ ei synny ilman taustajoukkoja. Haluankin kiittää ohjaajiani Matti 

Lehtihalmesta ja Soile Loukusaa kaikesta tuesta ja kaikesta ohjauksesta, jota gradua 

tehdessäni sain. Kiitokset myös Juha Veijolalle, joka auttoi minua tutkimuksen 

suunnitteluvaiheessa, sekä Eero Väyryselle, joka antoi minulle käytettäväksi 

ääninäytteet prosodiatestiin. Kiitokset Lapsen kielen tutkimuskeskukselle, jonka kautta 

sain FEFA 2 -testin käyttööni. Kiitos myös Humanistiselle killalle saamastani 

apurahasta. Iso kiitos kaikille tähän tutkimukseen osallistuneille henkilöille ja OYS:n 

osasto 84:n henkilökunnalle. Ilman teidän kiinnostusta ja innokkuutta tämän työn 

tekeminen ei olisi ollut mahdollista. Haluan kiittää myös kaikkia läheisiä ihmisiä, jotka 

ovat auttaneet, neuvoneet ja tukeneet minua. Erityiskiitos Topille, joka jaksoi uskoa 

minuun koko ajan.  Kiitos teille kaikille.  
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1 JOHDANTO 

Mielenterveyden häiriöt voivat aiheuttaa ongelmia puheessa, kielessä ja 

kommunikoinnissa (France, 2001). Psykoottiset häiriöt, kuten skitsofrenia, aiheuttavat 

kommunikoinnin ongelmia sekä kielellisessä että ei-kielellisessä kommunikoinnissa 

(France, 1991). Skitsofrenian tyypillisiin oireisiin kuuluvat puheen vähentyminen ja 

puheen sisällön hajanaisuus (Suvisaari ym., 2014; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

[THL], 2012, s. 107). Myös tunne-elämän ongelmat ovat yleisiä skitsofreniassa. Sen 

lisäksi, että skitsofreniapotilaiden omien tunteiden kokeminen on latistunutta tai 

vääristynyttä, on todettu, että heidän kykynsä tunnistaa muiden ihmisten tunteita ei-

kielellisesti kasvojen ilmeistä ja puheen prosodiasta on häiriintynyt (Edwards, Pattison, 

Jackson, & Wales, 2001; Tseng ym., 2013). Tunteet ovat tärkeitä sosiaalisen toiminnan 

kannalta (Fischer & Manstead, 2008). Ne ovat keskeisessä osassa ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa, sillä tunteiden avulla ihminen kommunikoi ympäristönsä kanssa 

(Oatley & Johnson-Laird, 1998). Tunteiden kautta muodostamme ja ylläpidämme 

sosiaalisia suhteita (Ekman, 1992; Fischer & Manstead, 2008; Nummenmaa, 2010, s. 

11). Kyvyttömyys ymmärtää toisten tunteita voi johtaa huomattaviin vuorovaikutuksen 

ongelmiin. Skitsofreniassa havaittava tunteiden tunnistusvaikeus kasvojen ilmeistä ja 

puheen prosodiasta on yhteydessä vaikeuteen toimia sosiaalisissa tilanteissa (Hooker & 

Park, 2002; Pan, Chen, Chen & Liu, 2009). Vihaa ja pelkoa ilmaisevien kasvojen 

ilmeiden tulkinnan vaikeus liittyy skitsofreniapotilaiden aggressiiviseen 

käyttäytymiseen ja rikollisuuteen (Weiss ym., 2006) sekä huonompaan sairaudesta 

toipumiseen (Premkumar ym., 2008). Tieto skitsofreniapotilaiden tunteiden 

tunnistuskyvystä auttaakin suunnittelemaan parempia hoitoja skitsofreniapotilaille 

(Phillips, Voglmaier & Deldin, 2007) 

Tämän työn tarkoituksena on tarkastella suomalaisten skitsofreniapotilaiden kykyä 

tunnistaa muiden ihmisten tunteita kasvojen ilmeistä ja puheen prosodiasta. Aiheesta 

on tehty tutkimuksia ulkomailla. Eri kulttuureissa on havaittu ilmenevän samanlaisia 

tunteita (Ekman & Friesen, 1971; Leppänen, 2009), ja myös skitsofreniapotilaiden 

kyvystä tunnistaa tunteita on saatu samanlaisia tuloksia eri maissa (Lee, Lee, Kweon, 

Lee & Lee, 2010; Leppänen ym., 2006). On kuitenkin huomioitava, että 

kommunikoinnin ei-kielelliseen puoleen, kuten ilmeisiin ja puheen prosodiaan, 

vaikuttaa ympäröivä kulttuuri (Abercrombie, 1972/1968). Tunteiden tunnistamisessa 
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onkin havaittu eroja eri kulttuurien välillä (Ekman & Friesen, 1971; Shigeno, 2009). 

Toisen kulttuurin edustajan tuottamia tunneilmaisuja on vaikeampi tunnistaa kuin 

samaan kulttuuriin kuuluvan ihmisen tuotoksia (Shigeno, 2009). Tämä on havaittu 

ainakin pelon ja vihan tunnistuksessa (Mandal, Bryden & Bulman-Fleming, 1996). 

Osassa tutkimuksista skitsofreniapotilaiden suoriutuminen on vaihdellut sekä kasvojen 

että prosodian osalta riippuen siitä, mikä heidän kulttuurinsa on (Brekke, Nakagami, 

Kee & Green, 2005; Habel ym., 2000). Näin ollen kansainvälisiä tutkimustuloksia ei 

välttämättä pystytä yleistämään suomalaisiin skitsofreniapotilaisiin. Tutkimus-

tuloksissa on ristiriitaisuutta myös sen suhteen, onko skitsofreniapotilaiden vaikeampi 

tunnistaa kielteisiä tunteita kuten pelkoa, surua ja vihaa kuin muita tunteita (Bach, 

Buxtorf, Grandjean & Strik, 2009; Edwards ym., 2001; Johnston, Devir & Karayanidis 

2006; Johnston, McCabe & Schall, 2003). Tästäkin aiheesta pyritään tässä työssä 

saamaan lisätietoa.  

 

1.1 Skitsofrenia 

1.1.1 Skitsofrenian määrittely ja oireet 

Skitsofrenia on tyypillisesti nuorella aikuisiällä alkava vakava mielenterveyden häiriö, 

jossa havaintokyky ja ajattelu ovat vääristyneitä ja tunnetilat ovat latistuneita tai 

asiaankuulumattomia (Suvisaari ym., 2014; THL, 2012, s. 106). Nykykäsityksen 

mukaan skitsofrenia on aivojen kehityksellinen häiriö, jonka taustalla on sekä perintö- 

että ympäristötekijöitä (Suvisaari ym., 2014). Aivojen kehityksellisen häiriön ajatellaan 

alkavan jo sikiökehityksen aikana, ja myöhemmin siihen vaikuttavat ihmisen kohtaamat 

ympäristötekijät lapsuudessa, nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa. Aivotasolla 

skitsofrenia näkyy otsa- ja ohimolohkon ja aivokammiojärjestelmän muutoksissa. 

Skitsofreniaa sairastaa noin prosentti väestöstä. Miehillä sairaus puhkeaa yleensä 20–

28-vuotiaana ja naisilla 24–32-vuotiaana, mutta siihen voi sairastua jo lapsuudessa tai 

vasta keski-iässä. Naisilla on parempi sairaudenkulun ennuste kuin miehillä (THL, 

2012, s. 106).  

Skitsofreniassa esiintyvät oireet jaetaan usein positiivisiin ja negatiivisiin oireisiin 

(Liddle, 2000; Suvisaari ym., 2014; THL, 2012). Positiivisissa oireissa henkilön 

psyykkiset toiminnot ovat häiriytyneet, jolloin esiintyy esimerkiksi harhaluuloisuutta ja 
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aistiharhoja. Erityisesti kuuloharhat, joissa potilas kuulee puhetta, ovat skitsofreniassa 

tyypillisiä. Äänet voivat kommentoida potilaan toimintaa, ne saattavat keskustella 

potilaasta keskenään tai potilas voi puhua äänien kanssa. Harhaluuloisuudessa potilas 

tulkitsee väärin havaintoja ja kokemuksia, mikä johtaa itsepintaisiin virheellisiin 

uskomuksiin. Skitsofreniaa sairastava henkilö voi kokea, että hänen ajatuksensa ja 

tunteensa ovat ulkopuolisen ohjattavissa. Hän voi luulla, että hänen ajatuksensa ovat 

muiden ihmisten luettavissa tai että ne voivat levitä hänen ympäristöönsä. Potilas voi 

kuvitella, että häntä vainotaan. Lisäksi hän saattaa antaa henkilökohtaisia merkityksiä 

ympäristön tapahtumiin esimerkiksi tulkitsemalla, että uutisissa puhutaan juuri hänestä 

tai että televisio-ohjelmat lähettävät hänelle viestejä.  

Negatiiviset oireet viittaavat normaalien psyykkisten toimintojen heikentymiseen tai 

puuttumiseen (Liddle, 2000; Suvisaari ym., 2012). Puhe ja tunneilmaisu köyhtyvät, 

potilas on vailla tahtoa eikä kykene tuntemaan mielihyvää. Positiivisten ja negatiivisten 

oireiden lisäksi skitsofreniassa voi esiintyä hajanaisia eli disorganisaatio-oireita, jolloin 

puhe ja käyttäytyminen ovat hajanaisia ja tunteiden ilmaisu sopimatonta tai epävakaata. 

Potilaan voi olla vaikea toimia suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti, ja hänen 

käyttäytymisensä voi olla sosiaalisesti sopimatonta tai hämmentävää. Skitsofreniaan 

voi liittyä myös katatonista käytöstä (American Psychiatric Association [APA], 2013, 

s. 88; Liddle, 2000; Suvisaari ym., 2012; THL, 2012). Katatonialla tarkoitetaan 

tahdonalaisten liikkeiden ja asentojen häiriötä (Liddle, 2000). Katatonisessa tilassa 

oleva potilas reagoi huonosti ympäristöönsä (APA, 2013, s. 88). Potilas voi olla 

kiihtynyt ja tuottaa stereotyyppisiä liikkeitä, hän saattaa jäädä outoihin asentoihin, olla 

täysin pysähtynyt tai hän voi olla vahamainen, jolloin ulkopuoliset ihmiset voivat 

muuttaa hänen asentojaan (APA, 2013; Liddle, 2000; Suvisaari ym., 2012; THL, 2012). 

Skitsofreniassa voi esiintyä myös masennusta, ahdistuneisuutta ja hämmennystä. 

Kognitiiviset oireet ovat skitsofreniassa tyypillisiä (Liddle, 2000; Suvisaari ym., 2014). 

Niitä ovat esimerkiksi muistin, keskittymisen, toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden 

ongelmat. Myös mielen teorian on todettu olevan heikentynyt skitsofreniassa 

(Champagne-Lavau & Stip, 2010; Maat, Fett & Derks, 2012). Skitsofreniapotilailla on 

siis vaikeutta ymmärtää muiden ihmisten sisäisiä mielentiloja.  

Skitsofrenia on WHO:n ICD-10 -tautiluokituksessa jaettu erilaisiin alaluokkiin, joita 

ovat muun muassa paranoidinen skitsofrenia, hebefreeninen skitsofrenia, katatoninen 

skitsofrenia ja erilaistumaton skitsofrenia (THL, 2012, s. 106–115). Paranoidisessa 
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skitsofreniassa aistiharhat ja harhaluuloisuus ovat hallitsevia oireita. Hebefreenisessä 

muodossa erityisesti tunne-elämä on häiriintynyttä, ja katatonisessa skitsofreniassa 

korostuvat katatoniaoireet. Erilaistumattoman skitsofrenian diagnoosia käytetään 

silloin, kun potilaan oireet eivät sovi edellä kuvattuihin luokkiin. DSM 5 -tautiluokitus 

on luopunut erillisistä skitsofrenialuokista (DSM 5 Schizophrenia, 2015). Syynä tähän 

on se, että luokituksessa esiintyy päällekkäisyyttä eri diagnoosien välillä, ja saman 

potilaan taudinkuva voi muuttua alaluokasta toiseen sairauden edetessä. ICD-10- ja 

DSM5 -tautiluokituksista löytyy myös skitsoaffektiivinen häiriö, joka viittaa sairauteen, 

jossa esiintyy samanaikaisesti sekä skitsofrenia että masennusta tai maniaa. (APA, 

2013, s. 105; THL, 2012, s. 130). Tässä työssä tutkitaan potilaita, joilla on diagnoosina 

joko skitsofrenia tai skitsoaffektiivinen häiriö.  

 

1.1.2 Skitsofreniaan liittyvät puheen ja kommunikoinnin ongelmat  

Skitsofreniassa ilmenevät aistiharhat ja ajatushäiriöt voivat vaikeuttaa potilasta 

kokoamaan ajatuksiaan kielellisiksi ilmaisuiksi (France, 1991; Suvisaari ym., 2014). 

Potilas ei välttämättä koe spontaaneja ajatuksia vaan hänen mielensä on tyhjä (Suvisaari 

ym., 2014). Ajatusten hajanaisuus heijastuu puheen määrän vähentymiseen, 

merkitysten katoamiseen, ilmausten sisällön köyhtymiseen ja heikkoihin assosiaatioihin 

(Suvisaari ym., 2014; THL, 2012). Potilas saattaa puhuessaan myös takertua yhteen 

ajatukseen (Suvisaari ym., 2014). Skitsofreniapotilaat eivät tuota syntaktisesti erilaisia 

lauseita yhtä paljon kuin terveet verrokit (Tavano ym., 2008). He myös tarvitsevat 

pidemmän ajan lauseiden syntaksin prosessointiin. Puhetta voi itsessään tulla paljon, 

mutta siinä on vähän sisältöä (France, 1991: Liddle, 2000; Suvisaari ym., 2014). 

Ilmaisut ovat vähemmän johdonmukaisia ja yhteneviä (Perlini ym., 2012). Myös 

puhumattomuutta eli mutismia voi esiintyä (France, 1991; THL, 2012, s. 107). 

Skitsofreniassa on todettu olevan ongelmia pragmaattisissa taidoissa (Champagne-

Lavau & Stip, 2010; Colle ym., 2013; Tavano ym., 2008). Pragmaattisilla taidoilla 

viitataan kykyyn käyttää ja ymmärtää kieltä erilaisissa kommunikointitilanteissa 

(Loukusa, Paavola & Leiwo, 2011). Skitsofreniapotilailla pragmaattisten taitojen on 

havaittu olevan häiriintynyt tuottamisen ja ymmärtämisen osalta sekä kielellisissä että 

ei-kielellisissä taidoissa (Colle ym., 2013). Vaikeuksia on todettu olevan muun muassa 

metaforien ja epäsuorien ilmausten ymmärtämisessä (Champagne-Lavau & Stip, 2010; 
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Tavano ym., 2008) sekä keskustelussa vuoronvaihdoissa ja keskusteluaiheen 

ylläpidossa (Colle ym., 2013). Skitsofreniapotilaat esimerkiksi poikkeavat aiheesta, 

esittelevät keskusteluun asiaankuulumattomia aiheita ja jatkavat tarpeettoman pitkään 

saman aiheen käsittelyä (Hella ym., 2013). Skitsofreniapotilailla on myös vaikeuksia 

tunnistaa tilanteita, joissa kommunikointi epäonnistuu, ja korjata näitä epäonnistumisia 

(Bosco, Bono & Bara, 2012). On esitetty, että skitsofreniassa ilmenevät näkö- ja 

kuulokyvyn heikkenemiset ja häiriöt voivat aiheuttaa kommunikaatio-ongelmia 

(France, 1991). Skitsofreniapotilaat esimerkiksi tarvitsevat pidemmän ajan visuaalisen 

informaation, myös kasvojen, prosessoinnissa kuin terveet kontrollihenkilöt (Butler 

ym., 2008) eivätkä he tunnista kasvoja yhtä hyvin kuin terveet vertailuhenkilöt (Chen, 

Norton, McBain, Ongur & Heckers, 2009; Zivotofskya, Orona, Hibsher-Jacobsona, 

Weintraubb & Strousb, 2008).  

 

1.2 Tunteet 

1.2.1 Tunteiden määrittely ja tunteiden tehtävät 

Tunteilla eli emootioilla viitataan ihmisessä tapahtuviin reaktioihin, jotka aiheuttavat 

lyhytkestoisia muutoksia henkilön subjektiivisessa kokemuksessa, tiedonkäsittely-

järjestelmässä, autonomisen hermoston, umpierityksen ja motoristen järjestelmien 

toiminnoissa, kasvojen ilmeissä ja puheäänessä (Leppänen, 2009; Nummenmaa, 2009). 

Tunteet ovat keskeisessä osassa ihmisten sisäisissä toiminnoissa ja sosiaalisissa 

tilanteissa (Oatley & Johnson-Laird, 1998). Niiden avulla säädellään elimistön 

toimintaa (Buck, 1984, s. 62; Nummenmaa, 2010, s. 20-21) ja tähdätään tavoitteisiin 

(Oatley & Johnson-Laird, 1998). Ne aiheuttavat subjektiin tunteen kokemisen tunteen 

ja näkyvät ulospäin ihmisen käyttäytymisessä (Adolphs & Tranel, 2004; Buck, 1984, s. 

62; Nummenmaa, 2010, s. 20-21). Aivotasolla tunteiden tulkinnassa aktivoituvat muun 

muassa otsa- ja ohimolohko, tyvitumakkeet sekä amygdala (Adolphs & Tranel, 2004; 

Matsumato, Keltner, Shiota, O’Sullivan & Frank, 2008).  

Tunteet syntyvät tavoitteiden kautta (Lazarus, 1998). Kun ihminen kohtaa tapahtumia, 

jotka vaikuttavat hänen tavoitteisiinsa, hän arvioi tilanteen, mikä synnyttää tunteita 

(Oatley & Johnson-Laird, 1998). Erityisesti tilanteet, jotka ovat erilaisia kuin mitä 

ihminen on etukäteen olettanut, herättävät tunteita (Frijda, 2000). Tilanteen arviointi on 
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kaksivaiheista (Lazarus, 1991, s. 128, 133–134). Ensimmäisessä, automaattisessa ja 

tiedostamattomassa osassa tehdään arvio tilanteen tärkeydestä itselle. Toisessa 

vaiheessa ihminen punnitsee tietoisesti, mitä hän voi tehdä tilanteessa ja millaisia 

vaikutuksia erilaisilla toiminnoilla on hänen hyvinvoinnilleen. Tunteissa keskeistä 

onkin ihmisen oma arvio tilanteesta ja sen vaikutuksesta omaan hyvinvointiin.  

Tunteiden avulla ihminen tiedostaa paitsi tavoitteensa myös sen, miksi hän tuntee tiettyä 

tunnetta (Oatley & Johnson-Laird, 1998). Tunteet auttavat toimimaan mielekkäästi: 

ihminen muuttaa ja korjaa toimintaansa tunteiden mukaan, esimerkiksi jos toiminto 

aiheuttaa hänelle kielteisiä tunteita aiempien positiivisten tunteiden sijaan 

(Nummenmaa, 2010, s. 34; Oatley & Johnson-Laird, 1998). Eri tunteet vaikuttavat 

myös ihmisen kognitioon (Oatley & Johnson-Laird, 1998). Muisti, ongelmanratkaisu ja 

tarkkaavaisuus ovat erilaisia riippuen tunnetilasta, joka ihmisellä on kognitiivisen 

toiminnon hetkellä. Tunteiden avulla ihminen siis pystyy reagoimaan erilaisissa 

tilanteissa sopivalla tavalla riippuen siitä, onko tilanne esimerkiksi uhkaava tai 

palkitseva (Leppänen, 2009; Nummenmaa, 2009). Ihmissuhteiden ylläpito vaatii ilon ja 

sitoutumisen tunnetta, kun taas pelon tunne syntyy tarpeesta suojella itseään (Oatley & 

Johndon-Laird, 1998). Tunteiden avulla ihminen yhdistää mielen sisäisiä ja fyysisiä 

kokemuksiaan, toimintaansa ja sosiaalista kanssakäymistä toisiinsa. Tunteiden kautta 

ihminen muodostaa ja ylläpitää suhteita muihin ihmisiin (Ekman, 1992; Fischer & 

Manstead, 2008; Nummenmaa, 2010, s. 11). Tunteet auttavat löytämään myös oman 

sosiaalisen aseman yhteisössä (Fischer & Manstead, 2008). 

Jotta erilaisiin tilanteisiin sopeutuminen onnistuu, on ihmisellä erilaisia 

tunnejärjestelmiä (Nummenmaa, 2010, s. 33; Leppänen, 2009). Niistä ovat 

löydettävissä ainakin niin sanotut perusemootiot, jotka ovat ilo, suru, pelko, inho ja viha 

(Ekman, 1992; Leppänen, 2009). Myös hämmästys lasketaan usein mukaan 

perusemootioihin (Adolps & Tranel, 2004; Ekman, 1992). Perusemootiot ovat 

löydettävissä eri kulttuureista (Ekman & Friesen, 1971; Nummenmaa, 2010, s. 34), ja 

ne esiintyvät universaalisti kullekin tunteelle ominaisessa tilanteessa niin ihmisillä kuin 

muilla kädellisillä (Ekman, 1992). Perusemootioilla on omat, erilliset fysiologiansa ja 

ilmaisumuotonsa. On esitetty, että tunteiden tunnistus perustuu tunteen nimeen, 

esimerkiksi ”ilo”, liitettäviin muistikuviin (Roberson, Damjanovic & Pilling, 2007). On 

kuitenkin havaittu, että tunteiden erittely ei vaadi, että jokaisella tunnekategorioilla on 

oma nimi (Sauter, LeGuen & Haun, 2011). Esimerkiksi vaikka vihalle ja inholle ei 
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jossakin kielessä ole erillisiä nimiä, ihmiset pystyvät erottelemaan ne toisistaan. 

Perusemootioiden universaalius ei ole kuitenkaan kaikissa tutkimuksissa havaittu ilmiö. 

On huomattu, että perusemootioissa havaitut kullekin tunteelle ominaiset kasvojen 

liikkeet liittyvät nimenomaan länsimaiseen kulttuuriin (Jack, Garrod, Yu, Caldara & 

Schyns, 2012). Aasialaisissa kulttuureissa puolestaan silmien alueen avulla ilmaistaan 

tunteen intensiteettiä. Lisäksi esimerkiksi uusiguinealaiset eivät erottele pelkoa 

yllättyneisyydestä, mutta erottavat hämmästyksen pelosta ja pelon muista tunteista 

(Ekman & Friesen, 1971). Perusemootioiden lisäksi tunnetiloja voidaan jakaa 

esimerkiksi mielialoihin, kuten hermostuneisuuteen, hyväntuulisuuteen ja 

huolestuneisuuteen, sekä sosiaalisiin tunteisiin, kuten ylpeyteen, häpeään, kateuteen ja 

ihailuun (Adolps & Tranel, 2004). Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan 

perusemootioita ja tunne-käsitteellä viitataan perusemootioihin.  

 

1.2.2 Tunteiden ilmaiseminen ja tulkitseminen 

Toisin kuin ihmisen ajatukset ja kognitiiviset toiminnot yleensä, tunteet näkyvät 

lähtökohtaisesti ulospäin muille ihmisille (Nummenmaa, 2010, s. 77). Tunteet ovatkin 

kommunikatiivisia (Buck, 1984, s. 3–4, 17–18; Oatley & Johnson-Laird, 1998): 

tunteiden avulla ihminen ilmaisee tavoitteitaan ja tavoitteesiin liittyviä tapahtumia 

paitsi itselleen myös ympäristölleen (Oatley & Johnson-Laird, 1998). Kun tunteita 

ilmaistaan, muut ihmiset pystyvät päättelemään mielen sisäisiä tiloja ja ennakoimaan 

omaa toimintaansa ja tavoitteitaan (Nummenmaa, 2010, s. 80).  

Kun tunteita tulkitaan sosiaalisissa tilanteissa, tärkeitä ovat paitsi tulkitsijan ja 

tulkittavan ominaisuudet, kuten sen hetkinen tunnetila, vireys, persoonallisuus ja 

asenne, myös tulkittavan henkilön ääni ja kasvojen ilmeet (Ekman, Friesen, O’Sullivan 

& Scherer, 1980; Russell, 1997). Kun yhdistämme tämän tiedon muihin 

havaintoihimme tilanteesta ja tarkasteltavastamme ihmisestä, saamme selville, tunteeko 

ihminen jotakin tunnetta ja jos tuntee, millaisia nämä tunteet ovat. Kun ihminen tuntee 

jotakin tunnetta, hänen keskushermostonsa aktivoi motoneuronisoluja ja sitä kautta 

hermosoluja ja lihaksia muun muassa kasvoissa ja puhe-elimistössä (Buck, 1984, s. 17–

18). Näin ihmisen tuntema tunne näkyy hänen ilmeissään ja äänen sävyssään. Tunteita 

tulkitaan päinvastaisen prosessin kautta: ihminen näkee tai kuulee piirteitä 

keskustelukumppanissaan, jotka aktivoivat hänen hermojärjestelmäänsä ja jotka 
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tulkitaan tunteiksi. Tunteiden tulkinta on kokonaisvaltaista, joten ei voida sanoa, että 

esimerkiksi kasvojen ilmeet olisivat tärkeämpiä tunteiden ilmaisussa kuin puheääni 

(Ekman ym., 1980). Tunteita ilmaistaan myös kielellisesti (Nummenmaa, 2010, s. 82-

83). Kuitenkin juuri ilmeet ja äänet ovat ei-kielellisessä ilmaisussa ne keinot, joiden 

avulla tunteita pääsääntöisesti ilmaistaan (Burgoon, Buller & Woodall, 1996, s. 283). 

 

1.2.3 Tunteiden ilmeneminen kasvojen ilmeissä  

Kasvojen ilmeet ovat tärkeä osa tunneilmaisua (Bavelas & Chovil, 1997; Laver, 

1991/1976). Kun ihminen keskustelee, hän pystyy tuottamaan nopeita ja tarkkoja 

kasvojen ilmeitä (Bavelas & Chovil, 1997). Ihmisen kasvoista löytyy noin 40 lihasta, 

joiden avulla voidaan tuottaa erilaisia ilmeitä (Matsumato & Lee, 1993). Lihaksia 

voidaan supistaa eri intensiteeteillä ja eri puolilla kasvoja. Myös ajoituksen, esimerkiksi 

lihassupistuksen aloituksen ja lopetuksen, avulla voidaan tuottaa lukemattomia erilaisia 

ilmeitä. Näin ollen kasvojen ilmeet mahdollistavat monipuolisen ei-kielellisen ilmaisun 

(Bavelas & Chovil, 1997). Eri tunteita ilmaistessa kasvot liikkuvat eri tavoilla 

(Matsumato ym., 2008; Matsumato & Lee, 1993; Nummenmaa 2010 s. 91). Tunteiden 

on havaittu ilmenevän kolmella eri kasvojen alueella (Ekman, Friesen & Tomkins, 

1971). Yhden alueen muodostavat otsa ja kulmakarvat, toisen silmät, silmäripset ja 

nenän varsi ja kolmannen posket, nenä, suu ja leuka. Ainakin perusemootioilla on 

kullakin oma tyypillinen ilmeensä (Matsumato ym., 2008). Eri tunteet näkyvät eri 

osassa kasvoja (Boucher & Ekman, 1975). Esimerkiksi inho tunnistetaan parhaiten suun 

perusteella ja suru ja viha silmien. Ilon tulkinnassa tärkeitä ovat suu ja silmät ja 

yllättyneisyydessä otsa, silmä ja suu. Tutkimuksissa onkin käytetty pelkkiä silmiä 

selvittämään esimerkiksi autismin kirjon henkilöiden kykyä tunnistaa muiden ihmisten 

tunteita (Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, Raste & Plumb, 2001; Kuusikko ym., 2009; 

Vogindroukas, Chelas & Petridis, 2014). Heikompi tunteiden tunnistus silmien 

perusteella on havaittu olevan yhteydessä vaikeuteen tunnistaa muiden ihmisten 

mielentiloja (Baron-Cohen ym., 2001; Kuusikko ym., 2009).  

Kaikkia perusemootioita on lähtökohtaisesti helppo tunnistaa kasvojen ilmeiden 

perusteella (Ekman, 1994; Scherer, 2003). Länsimaissa tarkkuus vaihtelee ilon 95 % 

tunnistustarkkuudesta surun, pelon ja vihan 78 % tarkkuuteen (Ekman, 1994). Samalla 

materiaalilla tutkittaessa muissa kulttuureissa tunnistusprosentit vaihtelevat 88 % (ilo) 
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ja 59 % (viha) välillä. Kuten aiemmin on todettu, ainakin osa tunteista ja kasvojen 

tunneilmaisusta on samankaltaisuutta eri kulttuureissa (Ekman & Friesen, 1971). 

Kuitenkin kulttuurin ulkopuolinen henkilö saattaa tulkita henkilön ilmeen tarkoittamaan 

eri tunnetta kuin mitä kulttuurin edustaja todellisuudessa tuntee, ja tämä on syytä ottaa 

huomioon tunnetutkimuksia yleistettäessä (Russell & Fernández-Dols, 1997).  

 

1.2.4 Tunteiden ilmeneminen puheen prosodiassa 

Kasvojen ilmeiden lisäksi tunteita ilmaistaan puheen prosodian avulla (Bavelas & 

Chovil, 1997; Laver, 1991/1976). Puheen prosodialla tarkoitetaan puheessa esiintyviä 

kestoon, ajoitukseen, kuuluvuuteen, voimakkuuteen ja sävelkulkuun ja -korkeuteen 

liittyviä piirteitä (Iivonen, 2001; Toivanen & Seppänen, 2005). Prosodiaa voidaan 

käyttää esimerkiksi sana- ja lausepainoissa luomaan kielellisiä merkityksiä (Vainio, 

2010). Prosodiaa voidaan käyttää paralingvistisesti esimerkiksi tunteiden ilmaisuun. 

Puheen paralingvistiset eli ei-kielelliset piirteet viittaavat siihen, miten asioita sanotaan. 

Crystal (1969, s. 128) erottelee, että prosodiset piirteet tuotetaan äänihuulten avulla ja 

paralingvistisia piirteitä esimerkiksi suu- ja nenäontelossa ja nielun alueella. Toisaalta 

Laver (1991/1976) toteaa, että äänihuulten tasolla tuotetaan ääneen laatuun liittyviä 

piirteitä, jotka lasketaan paralingvistisiin piirteisiin kuuluviksi. Esimerkiksi karhea ääni 

liitetään vihaan. Crystalin (2003, s. 335) mukaan paralingvisiset piireet ovat vähemmän 

järjestelmällisiä kuin prosodiset piirteet. Laver (1991/1976) kuitenkin erittelee 

paralingvistisiin piirteisiin kuuluviksi äänen voimakkuuden, sävelkorkeuden, 

puhenopeuden ja puheen jatkuvuuden. Myös muita akustisia ominaisuuksia, 

esimerkiksi itkua ja naurua, voidaan käyttää tunteiden ilmaisuun ja tulkintaan 

(Nummenmaa 2010 s. 83; Toivanen, Väyrynen & Seppänen, 2004). Samoin artikulaatio 

vaihtelee eri tunteissa (Murray & Arnott, 1993). Tässä työssä käytetään puheen 

prosodiaa viittaamaan yleisesti puheessa ja äänessä kuuluviin piirteisiin, joiden avulla 

ilmaistaan ja tulkitaan tunteita. 

Puheessa ilmenevän tunneilmaisun avulla puhuja paitsi ilmaisee omia tunteitaan myös 

vaikuttaa keskustelukumppaniinsa ja tämän kokemiin tunteisiin (Bachorowski & 

Owren, 2008; Owren, Rendall, Bachorowski, 2003). Puheäänen kautta ilmaistavat 

tunteet toimivat näin ollen myös sosiaalisen vuorovaikutuksen välineinä. Puheessa 

tuotetut sanat kestävät lyhemmän aikaa kuin äänen sävy, jota voidaan tuottaa 
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tietynlaisena useamman kielellisen ilmauksen aikana. Näin ollen puheen prosodian 

avulla voidaan tuottaa pidempiä ja selkeämpiä tunneilmaisuja. Kun ihminen ilmaisee 

tunteita prosodian avulla, eroavat eri tunteet puheessa ja äänessä äänen korkeuden, 

voimakkuuden ja puheen nopeuden suhteen (Banse & Scherer, 1996; Murray & Arnott, 

1993). Esimerkiksi vihaisen ihmisen äänen korkeus nousee, intensiteetti kasvaa ja puhe 

nopeutuu, kun taas surulliseen tunneilmaisuun liittyy pieni intensiteetti ja hidas 

puherytmi. Iloisessa tunnetilassa on vihan tapaan korkea ja intensiteetiltään iso ääni 

(Laukka, Juslin & Bresin, 2005). Eri kielissä ja kulttuureissa ilmaistaan ja tulkitaan 

tunteita hieman eri tavoilla (Scherer, Banse & Wallbott, 2001). Puheen perusteella 

tunteet pääsääntöisesti tulkitaan samalla tavalla eri kulttuureissa (Burkhardt ym., 2006). 

Erikieliset kuulijat arvioivat hieman eri tavoin, millaisella tunteella ilmaistut fraasit ovat 

tilanneyhteyteen sopivimmat. Lisäksi tunteet tunnistetaan parhaiten, kun puhujan kieli 

on lähellä kuulijan omaa kieltä (Abelin & Allwood, 2000; Scherer, 2003). On esitetty, 

että suomenkieliset puhujat eivät ilmaise tunteitaan samalla tavalla puheen prosodian 

avulla kuin muunkieliset puhujat (Toivanen ym., 2004). Kuitenkin myös suomen 

kielessä tunteita ilmaistaan puheen piirteiden avulla aivan kuten muissakin 

kulttuureissa. Suomen kielessä äänen korkeuden vaihtelulla on keskeinen osa tunteiden 

ilmaisussa (Toivanen, Seppänen & Väyrynen, 2008), samoin äänen voimakkuus 

(Laukkanen, Vilkman, Alku & Oksanen, 1996; Toivanen, 2014). 

Yleisesti ottaen kulttuurista ja tunteesta riippuen tunteet tunnistetaan puheen ja äänen 

perusteella 66 % tarkkuudella (Scherer ym., 2001). Suomenkieliset puhujat tunnistavat 

tunteita keskimäärin 77 % tarkkuudella, kun tunnevaihtoehtoja on neljä (Toivanen ym., 

2004). Tunteiden tunnistuksessa tehtävät virheet ovat myös samanlaisia eri 

kulttuureissa (Scherer ym., 2001). Myönteisten tunteiden erottaminen toisistaan on 

haastavampaa kuin kielteisten tunteiden, esimerkiksi ylpeys sekoittuu helposti riemun, 

kiinnostuksen ja ilon tunteisiin (Banse & Scherer, 1996). Tutkimuksissa, joissa 

tunneskaala on rajoitettu ja vastausvaihtoehdot on annettu, tunnistuksen on havaittu 

olevan jopa lähestulkoon virheetöntä (Johnson, Emde, Scherer & Klinnert, 1986). 

Lisäksi kun positiivisia tunteita on vain yksi, tunnistustarkkuus paranee.  Helpoimmat 

tunnistettavat tunteet puheen perusteella ovat viha ja suru (Bachorowski & Owren, 

2008; Scherer, 2003; Toivanen ym., 2004) sekä pelko (Bachorowski & Owren, 2008). 

Sen sijaan ilo (Scherer ym., 2001; Toivanen ym., 2004) ja inho (Scherer, 2003) ovat 

vaikeita tunteita tunnistaa puheen prosodian perusteella.  
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1.3 Skitsofreniaan liittyvät tunne-elämän ongelmat ja tunteiden tunnistusvaikeus  

Kuten aiemmin on todettu, skitsofreniaan liittyy tyypillisesti tunne-elämän häiriöitä 

(Lehmann ym., 2014; Liddle, 2000; Suvisaari ym., 2014). Tunteet ovat latistuneita ja 

potilas voi jopa kokea, ettei hänellä ole minkäänlaisia tunteita. Skitsofreniaa sairastavat 

henkilöt eivät ole kiinnostuneita sosiaalisesta kanssakäymisestä, eivät kykene luomaan 

ihmissuhteita, eivätkä aiemmat kiinnostuksen kohteet enää kiinnosta tai tuota 

mielihyvää (Liddle, 2000; Suvisaari ym., 2014). Tunteet voivat olla ylitsevuotavia ja 

kielteisesti painottuneita, ja niitä voi olla vaikea säädellä (Lehmann ym., 2014). 

Harhaiset potilaat saattavat ylikorostuneesti kiinnittää huomiota tunteisiinsa 

(D’Antonio, Kahn, McKelvey, Berenbaum & Serper, 2015). Tunteiden tuntemiseen 

liittyviä häiriötä ei kuitenkaan ole havaittu kaikissa skitsofreniatutkimuksissa (Mote, 

Stuart & Kring, 2014). Skitsofreniapotilaat ymmärtävät tunteiden kielellisen sisällön ja 

osaavat yhdistää tunteisiin oikeanlaisia kuvauksia (Edwards ym., 2001), mutta näissä 

taidoissa on havaittu myös heikkoutta (Brazo, Beaucousin, Lecardeur, Razafimandimby 

& Dollfus, 2014). Skitsofreniapotilaiden oma tunneilmaisu kasvojen ilmeiden ja puheen 

prosodian kautta on heikentynyt (Colle ym., 2013; Liddle, 2000; Mote ym., 2014).  

Skitsofreniapotilailla on vaikeuksia tulkita ihmisten tunteita kasvoista ja prosodiasta 

(muun muassa Edwards ym., 2001; Hooker & Park, 2002; Kerr & Neale, 1993; 

Simpson, Pinkham, Kelsven & Sasson, 2013). Tunteiden tunnistusvaikeus on 

yhteydessä heikentyneisiin sosiaalisiin toimintoihin (Hooker & Park, 2002; Meyer & 

Kurtz, 2009; Pan ym., 2009). Tunteiden tunnistusvaikeuden on havaittu korreloivan 

positiivisten ja negatiivisten oireiden kanssa, esimerkiksi puheen köyhyyden, 

aistiharhojen ja ajatushäiriöiden sekä heikentyneiden kognitiivisten taitojen, kuten 

tarkkaavaisuuden, muistin, toiminnanohjauksen ja kielellisten taitojen kanssa 

(Addington & Addington, 1998; Bach ym., 2009; Castagna ym., 2013; Hoertnagl ym., 

2014; Hofer ym., 2009; Ito ym., 2013; Kohler, Bilker, Hagendoorn, Gur & Gur, 2000; 

Kohler ym., 2003; Leitman ym., 2005; Pan ym., 2009; Pijnenborg, Withaar, van den 

Bosch & Brouwer, 2007). Kaikki tutkimukset eivät ole havainneet yhteyttä tunteiden 

tunnistusvaikeuden ja positiivisten ja negatiivisten oireiden kanssa (Bediou ym., 2005, 

Comparelli ym., 2014; Kucharksa-Pieture, David, Masiak & Phillips, 2005; Yalcin-

Siedentopf ym. 2014). Mahdollinen korrelaatio voi liittyä sairauden akuuttiin 

vaiheeseen. (Pan ym., 2009). Oireiden vakavuus ei myöskään korreloi tunteiden 
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tunnistuskyvyn kanssa (Kohler 2000; Kucharksa-Pieture ym., 2005) Lisäksi kasvojen 

ja prosodian tunnistusvaikeuksien on havaittu korreloivan keskenään (Bach ym., 2009).  

Kasvojen tunneilmaisujen tunnistamisessa yleensä käytettävät aivoalueet, kuten 

visuaalista tietoa prosessoivat alueet ja amygdala, toimivat skitsofreniapotilailla 

verrokkeja heikommin (Taylor ym., 2012). Takaraivo- ja ohimolohkojen toiminta on 

häiriintynyt, ja otsalohkon, limbisen järjestelmän ja näköaivokuoren välinen yhteys ei 

pysty tunnistamaan tunneilmaisuja kasvoista (Bediou ym., 2007). Tunteiden 

tunnistusvaikeus kasvojen ilmeistä korreloi etuotsalohkon vähentyneen harmaan aineen 

kanssa (Yamada ym., 2007). Näköaivokuoren prosessoinnin vaikeus voi johtaa 

visuaalisen prosessoinnin lisäksi heikentyneeseen tarkkaavaisuuden ja sitä kautta 

tunteiden tunnistamisvaikeuteen (Caharel, 2007). Lisäksi ne aivoalueet, joita yleensä ei 

käytetä tunteiden tunnistuksessa, ovat aktivoituneet enemmän kuin verrokeilla (Taylor 

ym., 2012). On mahdollista, että tällainen aktivaatio kompensoi heikentyneitä 

aivoalueita. Kuuloharhat puolestaan näyttävät häiritsevän amygdalan ja 

hippokampuksen toimintaa ja vaikeuttavan näin ainakin negatiivisten tunteiden 

kuulonvaraista tunnistusta (Kang ym., 2009). Myös hermoston kuuloprosessi on 

heikentynyt sekä kuulon automaattisen että tarkkaavaisuuteen liittyvän prosessin osalta. 

(Jahshan, Wynn & Green, 2013). Toisaalta tunnetta ilmaisevan prosodian 

tunnistusvaikeus on kuulohavainnon prosessin sijaan liitetty kognitiivisten toimintojen 

heikentymiseen (Roux, Christophe & Passerieux, 2010). 

 

1.3.1 Tunteiden tunnistus kasvojen ilmeistä  

Skitsofreniapotilailla on vaikeutta tunnistaa tunteita kasvojen ilmeistä (Addington & 

Addington, 1998; Amminger ym., 2012; Comparelli ym., 2013; Hofer ym., 2009; 

Hooker & Park, 2002; Kohler ym., 2000; Leitman ym., 2005; Pinkham, Penn, Perkins, 

Graham & Siegel, 2007; Simpson ym., 2013). Vaikeutta ilmenee sekä isolla että 

pienellä intensiteetillä ilmaistuissa tunteissa, vaikka isommalla intensiteetillä 

ilmaistujen tunteiden tulkinta on helpompaa kuin pienemällä ilmaistujen tunteiden 

(Kohler ym., 2003). Lisäksi vaikka kasvojen tunneilmausten intensiteetin arvioinnissa 

ei ole kaikissa tutkimuksissa havaittu olevan vaikeutta (Edwards ym., 2001), 

skitsofreniapotilaat hyötyvät terveitä verrokkeja vähemmän kasvojen intensiteetin 

kasvusta (Kohler ym., 2003). Myös epäsuorasti ilmaistut kasvojen ilmeet ovat 
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skitsofreniapotilaille vaikeita (Trémeau ym., 2015). Tuttujen kasvojen tunneilmaisujen 

tulkitseminen on skitsofreniapotilaille vaikeampaa kuin tuntemattomien kasvojen 

(Lahera ym., 2014). Potilaat kiinnittävät vähemmän huomiota paitsi suun alueeseen 

(Simpson ym., 2013) myös muihin kasvojen alueisiin (Loughland, Williams & Gordon, 

2002). Ne potilaat, jotka sairastavat skitsoaffektiivista häiriötä, suoriutuvat tunteiden 

tunnistuksesta kasvojen ilmeistä paremmin kuin skitsofreniapotilaat (Ruocco ym., 

2014). On myös havaintoja siitä, että skitsoaffektiivisessa häiriössä ei ole tunteiden 

tunnistusvaikeutta (Chen, Cataldo, Norton & Ongur, 2012). Kuitenkin 

masennustyyppistä skitsoaffektiivista häiriötä sairastavat potilaat suoriutuvat vihan 

tunnistuksesta muita skitsofreniatyyppejä heikommin (Ruocco ym., 2014). Paranoidista 

skitsofreniaa sairastavien potilailla tunteiden tunnistusvaikeutta kasvoista ei ole 

havaittu (Chan, Wong, Wang & Lee, 2008; Sachse ym., 2014). Myös tunteiden 

tunnistus silmistä onnistuu heiltä verrokkien tapaan (Sachse ym., 2014).  

Kasvojen tunneilmaisten tulkintavaikeus ilmenee jo sairauden alkuvaiheessa 

(Amminger ym., 2012; Comparelli ym., 2013; Edwards ym., 2001; Kucharksa-Pieture 

ym., 2005 Tsui ym., 2013). Tunnistusvaikeuden on havaittu myös säilyvän sairauden 

edetessä ja kroonistuessa (Comparelli ym., 2013) ja olevan kroonisilla (Kucharksa-

Pieture ym., 2005) ja psykoottisilla potilailla (Amminger ym., 2012) vaikeampaa. 

Lisäksi kasvojen tunneilmausten tunnistusvaikeutta ilmenee edelleen, vaikka 

skitsofrenian oireet helpottuvat (Addington & Addinton, 1998). Tunteiden tulkinnan 

vaikeus ei ilmene ennen kuin skitsofrenia on jo puhjennut (Pinkham ym., 2007). On 

myös havaintoja siitä, että kasvojen tunnistusvaikeus on samanlaista eri sairauden 

vaiheissa ja on näin ollen pysyvä sairauteen liittyvä piirre (Amminger ym., 2012; 

Leppänen ym., 2006; Leung, Lee & Lee, 2011). Kasvojen tunneilmausten 

tunnistusvaikeus voi yhteydessä sosiaalisiin taitoihin (Meyer & Kurtz, 2009), mutta 

kaikissa tutkimuksissa ei ole havaittu tätä yhteyttä (Yalcin-Siedentopf ym., 2014).  

Skitsofrenian ja kasvojen tunneilmaisten tunnistamisen välillä ei ole havaittu 

tilastollista yhteyttä (Kohler ym., 2000; Doop & Park, 2009). Näin ollen tunteiden 

tunnistamisen ongelma vaikuttaa olevan pikemminkin osa laajempaa häiriötä kuin oma 

erityinen häiriö. Tunteiden tunnistusvaikeuden arvellaan olevan tyypillinen osa 

skitsofrenian oireistoa ja kognitiivisia toimintoja (Addington & Addington, 1998; 

Kohler ym., 2000). Myös yleinen visuaalisen informaation ja kasvojen 

tunnistusvaikeus, jotka vaikeuttavat omalta osaltaan tunteiden tunnistamista kasvoista, 
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viittaa laajempaan häiriöön (Addington & Addington, 1998; Butler ym., 2008; Norton, 

McBain, Holt, Onguinr & Chen, 2009; Zivotofskya ym., 2008). Toisaalta on havaittu 

myös, että kasvojen tunnistamisen ongelma ja muunlaisen visuaalisen ärsykkeen 

havaitsemisen häiriö eivät korreloi keskenään (Chen ym., 2009), eikä kaikissa 

tutkimuksissa ole havaittu muunlaista visuaalisen informaation prosessoinnin vaikeutta 

(Kosmidis, ym., 2007). Onkin mahdollista, että erilaiset koeasetelmat saavat erilaisen 

tuloksen siitä, onko tunteiden tunnistamisen vaikeus erityinen häiriö skitsofreniassa 

(Addington & Addington, 1998; Kohler ym., 2000).  

 

1.3.2 Tunteiden tunnistus puheen prosodiasta 

Skitsofreniassa tunteiden tunnistus myös puheen prosodiasta on heikentynyt 

(Amminger ym., 2012; Bach ym., 2009; Gold ym., 2012; Hoertnagl ym., 2014; Hooker 

& Park, 2002; Kucharska-Pieture ym., 2005; Leitman ym., 2005; Pijnenborg ym., 2007; 

Simpson ym., 2013). Itse kuulokyvyllä ei ole havaittu olevan vaikutusta vaikeuteen 

tunnistaa tunteita puheäänestä (Jahshan ym., 2013). Sen sijaan suurella (Bach ym., 

2009; Leitman ym., 2010; Phillips ym., 2007) ja pienellä (Hooker & Park, 2002; 

Leitman ym., 2010) intensiteetillä ilmaistujen tunteiden erottelu on vaikeaa potilaille. 

Tämä on havaittu erityisesti suurella intensiteetillä ilmaistujen tunteiden tulkinnassa 

(Bach ym., 2009; Phillips ym., 2007). Toisaalta hiljainen puheääni on myös 

skitsofreniapotilaille vaikeaa, koska se lisää tunneilmaisun monitulkintaisuutta (Hooker 

& Park, 2002). Intensiteetin vaihteluiden havaitseminen onkin heikentynyt 

skitsofreniapotilailla (Bach, Buxtorf, Strik, Neuhoff, & Seifritz, 2011). Myös äänen 

korkeuden havaitsemisen vaikeus on yhteydessä tunteiden tunnistusvaikeuteen 

potilailla (Gold ym., 2012; Leitman ym., 2010). Tosin kaikki tutkimustulokset eivät tue 

näkemystä siitä, että prosodian yleisen tunnistuksen heikkeneminen selittäisi vaikeuden 

tulkita tunneilmaisuja prosodiasta (Edwards ym., 2001; Pijneborg ym., 2007). On saatu 

tutkimustuloksia myös siitä, että prosodian tunnistusvaikeutta on nimenomaan 

miespuolisilla skitsofreniapotilailla (Bozikas ym., 2006).  

Tunteiden tunnistus prosodiasta on kasvojen ilmeiden tunnistuksen tapaan häiriintynyt 

jo sairauden alkuvaiheessa, ja se pysyy samanlaisena sairauden edetessä (Amminger 

ym., 2012). Vaikeus voi myös olla selvempi skitsofrenian myöhemmässä vaiheessa 

(Kucharska-Pieture ym., 2005). On viitteitä siihen, että erityisesti paranoidista 
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skitsofreniaa sairastavien potilaiden kyky tunnistaa tunteita puheen prosodiasta on 

heikentynyt (Bach ym., 2009). Jos skitsofreniaan ei liity kuuloharhoja, tunteiden 

tunnistus prosodiasta ei eroa terveiden verrokkien suoriutumisesta (Shea ym., 2007). 

Kuitenkin myös potilailla, joilla ei ole kuuloharhoja, on havaittu heikentymää tunteiden 

tunnistuksessa prosodian tunnistamisessa (Chan ym., 2008). Tällöin prosodian 

tunnistusvaikeuden taustalta löytyy ongelmia tarkkaavaisuudessa. Potilaiden 

masentuneisuus puolestaan herkistää suurella intensiteetillä ilmaistuihin tunteisiin 

reagointia (Phillips ym., 2007).  

 

1.3.3 Tiettyjen tunteiden tunnistusvaikeus 

Sekä skitsofreniapotilaille että verrokeille samat tunteet ovat yhtä helppoja ja vaikeita 

(taulukko 1 ja 2). Tutkimusten välillä on eroa sen suhteen, mitkä tunteet ovat helppoja 

ja vaikeita, mutta samassa tutkimuksessa potilaiden ja verrokkien tunteiden 

tunnistusprofiilit ovat pääsääntöisesti samoja. Tutkimustuloksissa on ristiriitaista tietoa 

sen suhteen, onko skitsofreniassa vaikeutta tunnistaa tiettyjä tunteita vai ei (taulukko 3). 

Sekä kasvoista että prosodiasta tunnistetaan yleensä ilo ja neutraali tunnetila. Muiden 

tunteiden tunnistamisvaikeudesta on enemmän näyttöä, vaikka myös päinvastaisia 

tuloksia on löydettävissä kaikista tunteista. Esimerkiksi vaikka Bachin ym. (2009) 

tutkimuksessa yksittäisten tunteiden tunnistuksessa oli ryhmien välillä eroa, he eivät 

voineet todeta, että yksittäisissä tunteissa havaittu vaikeus poikkeaisi merkitsevästi 

yleisesti havaitusta tunteiden tunnistusvaikeudesta. Paranoidista skitsofreniaa 

sairastavien potilaiden on todettu tunnistavan huonommin vihaisia kasvoja, kun taas ei-

paranoidiset potilaat eroavat verrokeista kaikkien perustunteiden (mukaan luettuna 

hämmästyksen) ja neutraalin tunnetilan tunnistuksessa (Huang, Hsiao, Hwu & Hwong, 

2013). Paranoidiset ja ei-paranoidiset potilaat erosivat toisistaan kaikkien muiden 

tunteiden paitsi pelon ja hämmästyksen tunnistuksessa. Toisaalta psykoottisilla 

potilailla on todettu kielteisten tunteiden tunnistusvaikeutta (Yalcin-Siedentopf, 2014). 

Ilon tunnistusvaikeus kasvoissa (Tseng ym., 2013) ja prosodiassa (Hoertnagl ym., 2014) 

liittyy positiivisiin oireisiin. Lisäksi kyky tunnistaa iloisia kasvoja liittyy lievempiin 

negatiivisiin oireisiin (Turetsky ym., 2007). Heikompi surullisten kasvojen tunnistus on 

iloisten kasvojen ilmeiden tapaan yhteydessä positiivisiin oireisiin, erityisesti potilaan 

harhaoireisiin. Amygdalan pienentyneen koon arvellaan olevan yhteydessä 
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heikentyneeseen surullisten kasvojen (Namiki ym., 2007) ja puheen prosodian (Kang 

ym., 2009) tunnistamiseen. Leppänen ym. (2006) ehdottavat, että kielteisten tunteiden 

tunnistusvaikeus on tyypillinen piirre skitsofrenialle kulttuurista riippumatta.  
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Taulukko 1. Tunteiden tunnistusprofiili kasvojen ilmeiden tunnistuksessa. Tunteet järjestetty helpoimmin tunnistetusta (numero 1) 

vaikeimmin tunnistettuun tunteeseen (tutkittujen tunteiden kokonaismäärästä riippuen numero 4–7). 

Tutkimus Ilo Suru Viha Pelko Inho Hämmästys Neutraali 

 Po Ve Po Ve Po Ve Po Ve Po Ve Po Ve Po Ve 

Bediou ym. 

(2005) 

1 1 4 3 3 2 2 4 5 5 - - - - 

Comparelli 

ym. (2013) 

1 1 51 41 51 6 4 41 3 3 2 2 - - 

Hofer ym. 

(2009) 

1 1 6 5 2 2 5 6 4 3 3 4 - - 

Lee ym. 

(2010) 

1 1 3 2 5 4 7 7 6 6 4 5 2 3 

Namiki ym. 

(2007) 

1 1 3 3 6 5 4 6 5 4 2 2 - - 

Premkumar 

ym. (2008) 

1 1 - - 4 4 3 3 - - - - 2 2 

Kucharska-

Pieture ym., 

2005 

1 1 3 4 2 2 5 3 6 6 4 5 - - 

Yalcin-

Siedentopf 

ym., (2014) 

1 1 5 5 3 2 6 6 4 3 2 4 - - 

Huom. Po = skitsofrenipotilaat; Ve = verrokit; - = ei tutkittu/raportoitu; 1 = tunnistettu yhtä hyvin. 
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Taulukko 2. Tunteiden tunnistusprofiili puheen prosodian tunnistuksessa. Tunteet järjestetty helpoimmin tunnistetusta (numero 1) 

vaikeimmin tunnistettuun tunteeseen (tutkittujen tunteiden kokonaismäärästä riippuen numero 4–7). 

Tutkimus Ilo Suru Viha Pelko Inho Hämmästys Neutraali 

 Po Ve Po Ve Po Ve Po Ve Po Ve Po Ve Po Ve 

Bach ym. 

(2009).  

2 4 4 3 1 1 3 2 6 6 - - 5 5 

Edwards 

ym. (2001) 

- - 5 5 1 2 4 4 - - 2 1 3 3 

Hoertnagl 

ym. (2014) 

4 4 2 2 1 1 3 3 - - - - - - 

Kucharska-

Pieture ym., 

2005 

3 3 6 5 2 1 5 6 7 7 3 4 1 2 

Pijnenborg 

ym. (2007) 

5 6 3 3 2 1 6 5 - - 4 4 1 2 

Huom. Po = skitsofrenipotilaat; Ve = verrokit; - = ei tutkittu/raportoitu; 1 = tunnistettu yhtä hyvin. 
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Taulukko 3. Tiettyjen tunteiden tunnistusvaikeus kasvojen ilmeistä ja puheen prosodiasta.  

Tutkimus Ilo Suru Viha Pelko Inho Hämmästys Neutraali 

 kasvot       pros. kasvot pros. kasvot pros. kasvot pros. kasvot pros. kasvot  pros. kasvot pros. 

Bach ym. 

(2009) 

- ei - ei1 - ei1 - ei1 - ei - - - ei1 

Bediou ym. 

(2005)  

ei - kyllä - kyllä - ei - ei - - - - - 

Bozikas 

ym. (2006) 

- ei - kyllä - kyllä - ei - - - kyllä - ei 

Comparelli 

ym. (2014) 

ei - kyllä - kyllä - kyllä - kyllä - ei - - - 

Comparelli 

ym. (2013) 

kyllä - kyllä - kyllä - kyllä - kyllä - ei - - - 

Edwards 

ym. (2001) 

ei ei kyllä ei ei ei kyllä kyllä ei - ei ei ei ei 

Hoertnagl 

ym. (2014) 

- ei - ei - kyllä - ei - - - - - - 

Hofer ym. 

(2009) 

ei - kyllä - ei - kyllä - kyllä - kyllä - - - 

Johnston 

ym. (2006) 

ei - kyllä - kyllä - kyllä - kyllä - - - ei - 

(jatkuu) 
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Taulukko 3. Tiettyjen tunteiden tunnistusvaikeus kasvojen ilmeistä ja puheen prosodiasta (jatkuu).  

Kohler ym. 

(2003) 

ei - ei - ei - kyllä - kyllä - - - kyllä - 

Kucharska-

Pieture ym., 

(2005) 

kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä - kyllä 

Lee ym. 

(2010) 

ei - kyllä - kyllä - kyllä - ei - ei - ei - 

Leitman 

ym. (2010) 

- kyllä - kyllä - ei - kyllä - kyllä - - - kyllä 

Namiki ym. 

(2007) 

ei - kyllä - kyllä - ei - kyllä - kyllä - - - 

Pijnenborg 

ym. (2007) 

- ei - kyllä - kyllä - kyllä - - - ei - ei 

Premkumar 

ym. (2008) 

ei - - - kyllä - kyllä - - - - - ei - 

Yalcin-

Siedentopf 

ym., (2014) 

kyllä - ei - kyllä - ei - kyllä - ei - - - 

Yamada 

ym. (2007) 

ei - ei - kyllä - ei - ei - kyllä - ei - 

Huom. kasvot = kasvojen ilmeet, pros. = puheen prosodia, kyllä = eroaa terveisiin tutkittaviin verrattuna, ei = ei eroa terveisiin tutkittaviin 

verrattuna, - = ei tutkittu/raportoitu, 1 = pelkkiä pisteitä tarkasteltaessa skitsofreniapotilaat suoriutuvat verrokkeja heikommin.  

  



21 
 

1.3.4 Tunteiden tunnistamisessa tehtävät virheet  

Skitsofreniapotilaiden ja verrokkien tekemissä tunteiden tulkintavirheissä on havaittu 

samankaltaisuutta (Johnston ym., 2006; Kohler ym., 2003; Leitman ym., 2010; Tomlinson, 

Jones, Johnston, Meaden & Wink, 2006). Surun, vihan, pelon, inhon ja neutraalin 

tulkintavirheet ovat yleisiä sekä potilailla että verrokeilla (taulukko 4). Myös hämmästyksessä 

tehtävien virheiden on havaittu poikkeavan potilaiden ja verrokkien välillä tilastollisesti 

merkitsevästi (Lee ym., 2010). Skitsofreniapotilaat tekevät lisäksi sellaisia virheitä, joita 

verrokeilla ei ole havaittu (taulukko 4). Jos ilmeet ovat monitulkintaisia, skitsofreniapotilaat 

tulkitsevat ne uhkaaviksi (Premkumar ym., 2008). Pelon tulkinta vihaksi on useassa 

tutkimuksessa havaittu skitsofreniapotilaiden tekemä virhe (Leitman ym., 2010; Premkumar 

ym., 2008; Yalcin-Siedentopf ym., 2014). Tämä virhetyyppi on yhteydessä pidempään 

sairastumisen kestoon (Premkumar ym., 2008). Puheen prosodiassa skitsofreenikot sekoittivat 

neutraalin äänen vihaiseen ääneen (Hoertnagl ym., 2014). Surullinen ääni taas tulkittiin usein 

iloiseksi, vihaiseksi tai pelokkaaksi. On myös tutkimustuloksia siitä, että skitsofreniapotilaiden 

tekemät virheet prosodian tunnistuksessa eivät eroa terveiden verrokkien tekemistä virheistä 

(Pijnenborg ym., 2007). 
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Taulukko 4. Kasvojen ilmeiden tulkinnassa tehtyjä virheitä.  

Vastaus Stimulus       

 Ilo Suru Viha Pelko Hämmästys Inho Neutraali 

Ilo       x6/w3 

Suru z3   z3  x5/z3 y8 

Viha  x1/ z3  x5,7, 9  x1/y3, 9/z2/w4 y8/w3 

Pelko  z2 z3  y1 z3 x5 

Hämmästys    z2/w4  x9 x3 

Inho z3 x8/z2,3/w4 x8/z2,3 x5/y1/ z3    

Neutraali x4,5/z3 z2,3 z3 z3  x3  

Huom. x = potilaiden tekemä virhe, eroaa verrokeista; y = potilaiden tekemä virhe, ei raportoitu eroa verrokkeihin/verrokkeja ei ole tutkittu, 

z = molempien ryhmien yleinen virhe; w = verrokit tekevät virheen useammin kuin potilaat; 1 = Hofer ym. (2009); 2 = Johnston ym. 

(2006); 3 = Kohler ym. (2003); 4 = Lee ym. (2010); 5 = Leitman ym. (2010); 6 = Leppänen ym. (2006); 7 = Premkumar ym. (2008); 8 = 

Weiss ym. (2007); 9 = Yalcin-Siedentopf ym. (2014). 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tutkia skitsofreniapotilaiden kykyä tunnistaa 

ei-kielellisesti ilmaistuja tunteita kasvojen ilmeistä ja puheen prosodiasta. Samalla 

tarkastellaan yksittäisten tunteiden tunnistamista ja tunteiden tunnistuksessa tehtäviä 

virheitä. Skitsofreniapotilaiden suoriutumista verrataan terveisiin vertailuhenkilöihin eli 

verrokkeihin. Tutkimuksella pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Eroavatko skitsofreniapotilaat ja verrokit toisistaan tunteiden tunnistuksessa 

kasvoista, silmistä ja puheen prosodiasta?  

 

2. Eroavatko skitsofreniapotilaat ja verrokit toisistaan tiettyjen tunteiden 

tunnistuksessa?  

 

3. Eroavatko skitsofreniapotilaiden ja verrokkien tekemät virheet tunteiden 

tunnistuksessa toisistaan?  
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3 MENETELMÄT 

3.1 Tutkittavat 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin aikuisia, 18–65-vuotiaita skitsofreniapotilaita. Potilailla 

tuli olla diagnoosina joko skitsofrenia tai skitsoaffektiivinen häiriö. Iän yläikäraja 

aseteltiin siten, että mahdolliset iän mukana tuomat muutokset kognitiossa eivät vaikuta 

tutkimustuloksiin. Potilaat rekrytoitiin Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian 

tulosalueen osaston 84 potilaista. Tutkimukset tehtiin osaston tiloissa. Tutkimukseen 

osallistui yhteensä seitsemän skitsofreniapotilasta, joista yksi jouduttiin jättämään 

aineistosta pois. Hänellä oli diagnosoitu frontotemporaalinen atrofia ja dementiaepäily, 

ja hänen suoriutumisensa poikkesi huomattavasti muiden potilaiden saamista 

pistemääristä. Näin ollen tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kuutta skitsofreniapotilasta. 

Potilaat olivat saaneet skitsofreniadiagnoosin vuosina 1990–2016. Keskimääräisesti 

diagnoosin asettamisesta oli noin kahdeksan vuotta. Tutkimushetkellä he kaikki saivat 

lääkitystä skitsofreniaan. Potilaiden sairaudenkuviin kuului muun muassa 

vainoharhaisuutta, kuuloharhoja, itsetuhoisuutta ja vetäytymistä. Lisäksi potilailla oli 

latistunutta tunneilmaisua, muiden ihmisten puheiden ja ilmeiden ylitulkintaa, 

aggressiivisuutta ja sairaudentunnottomuutta  

Terveet vertailuhenkilöt rekrytoitiin tuttavapiirien ja verkostojen kautta, ja heitä oli 

yhteensä seitsemän. Verrokkeja valittiin tutkimukseen siten, että he vastaisivat terveitä 

tutkittavia mahdollisimman hyvin iän, sukupuolen ja koulutustason mukaan. Heillä ei 

saanut olla häiriöitä, joilla voi olla vaikutusta tunteiden tunnistustaitoon, esimerkiksi 

autismin kirjon häiriötä. Verrokkeja tutkittiin Oulun yliopiston tiloissa, verrokkien kotona 

tai muussa sovitussa paikassa. Skitsofreniapotilaat ja heidän verrokkinsa on kuvattu 

tarkemmin taulukossa 5.  

Kaikilta tutkittavilta varmistettiin, että tutkittavien puheen tuotto ja ymmärtäminen olivat 

normaalit eikä tutkittavilla ollut esimerkiksi afasiaa, joka vaikeuttaisi tutkimuksen 

tehtävien tekemistä. Menetelminä käytettiin arkikielen ymmärtämistä testaavaa Token-

testiä (De Renzi & Faglioni, 1978; Klippi, 1978, suomalaisia normeja kerännyt Jäntti, 

2002) ja kuvien nimeämistä tarkastelevaa Bostonin nimentätestiä (Kaplan, Goodglass, & 

Weintraub, 1983; Laine, Koivuselkä-Sallinen, Hänninen & Niemi, 1997). Kaikki 

tutkittavat saivat normaalivaihteluun kuuluvat pisteet sekä Token-testistä että Bostonin 

nimentätestistä (taulukko 6).  
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Taulukko 5. Skitsofreniapotilaiden ja verrokkien ikä, koulutustaso ja diagnoosi.  

Tutkittavat Ikä Koulutustaso Diagnoosi 

Potilaat 

(n=6) 

24–65 v. 

ka 43 v. 

Toisen asteen tutkinto (n=3)  

Alempi korkeakoulututkinto 

(n=3) 

Paranoidinen skitsofrenia 

(n=4) 

Skitsoaffektiivinen häiriö 

(n=2) 

Verrokit 

(n=7) 

23–59 v.  

ka 43 v.  

Toisen asteen tutkinto (n=3) 

Alempi korkeakoulututkinto 

(n=4) 

- 

 

Huom. ka = keskiarvo; Toisen asteen tutkinto = ylioppilastutkinto ja/tai ammattitutkinto 

ylimpänä koulutustasona; Alempi korkeakoulututkinto = alempi ammattikorkeakoulu-

tutkinto, kandidaatin tutkinto tai näitä vastaavat opinnot ylimpänä koulutustasona. 

 

 

Taulukko 6. Token-testin ja Bostonin nimentätestin pisteet kuvattuna ryhmätasolla.  

Tutkittavat Token-testi  Bostonin nimentätesti  

 Ka Md Sd Ka Md Sd 

Potilaat 34,7 34,8 1,1 55,5 55,5 1,5 

Verrokit 35,5 36,0 0,9 57,3 57,0 1,3 

Huom. Ka = keskiarvo; Min = minimi; Max = maksimi; Token-testi, maksimi 36 pistettä, 

Bostonin nimentätesti, maksimi 60 pistettä.  
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3.2 Menetelmät 

Tunteiden tunnistamiseen kasvojen ilmeistä ja silmistä käytettiin FEFA 2 -testiä 

(Frankfurter Test und Training des Erkennens von fazialem Affekt eli Frankfurtin mallin 

mukainen tunteiden tunnistamisen testi ja harjoitteluohjelma; Bölte, Ollikainen, Feineis-

Matthews & Poustka, 2013). Menetelmän edellistä versiota eli FEFA-testiä on käytetty 

esimerkiksi skitsofreniapotilaiden (Sachse ym., 2014) ja autismin kirjon henkilöiden 

(Kuusikko ym., 2009; Sachse ym., 2014) tunteiden tunnistuskyvyn tutkimiseen. 

Menetelmä sopii hyvin tunteiden tunnistuksen tutkimiseen, sillä testissä ovat mukana 

kaikki perustunteet eli ilo, suru, viha, pelko inho ja hämmästys sekä neutraali tunnetila. 

FEFA 2 -testi mahdollistaakin tiettyjen tunteiden tunnistuskyvyn ja tunteiden tulkinnassa 

tehtyjen virheiden tutkimisen. Testi koostuu 50 kokokasvokuvasta ja 40 

silmäparikuvasta, joten sen avulla on mahdollista tarkastella, onko esimerkiksi tiettyjen 

kasvojen alueiden tunneilmaisujen tulkinnassa haasteita. Tutkimustilanteessa tutkittavia 

ohjeistettiin valitsemaan seitsemästä tunnevaihtoehdosta se tunne, joka heidän mielestään 

sopi parhaiten esitettyyn kuvaan (kuva 1). Joissakin testin kuvissa on kaksi 

vastausvaihtoehtoa. Jos tutkittava ei ole valinnut kumpaakaan näistä, testi merkitsee 

virheellisesti havaituksi tunteeksi ensimmäiseksi mainitun tunteen. Esimerkiksi jos 

tunnevaihtoehdot ovat suru/pelko ja tutkittava on vastannut inho, on surun tunne tulkittu 

inhon tunteeksi.  

 

Kuva 1. FEFA 2 -testin näkymä silmien osatestissä.  
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Tunteiden tunnistamista puheen prosodiasta tarkasteltiin prosodian tunnistustestillä, joka 

koostettiin Toivasen ym. (2004) keräämästä ja analysoimasta ääniaineistosta. 

Alkuperäisessä aineistossa neljätoista näyttelijää, kahdeksan miestä ja kuusi naista, 

lukevat asiatekstiä ääneen eri tunteilla. Tunteet ovat ilo, suru, viha ja neutraali. Osassa 

ääninäytteistä mukana kuuluu akustisia ominaisuuksia, kuten nyyhkintää tai 

naurahduksia. Jokaisen näyttelijän eri tunteella tuottama puhe on jaettu viiteen ajallisesti 

yhtä pitkään erilliseen äänitiedostoon, jolloin aineistossa on yhteensä 280 ääninäytettä. 

Tämän jälkeen Toivanen ym. (2004) kuunteluttivat ääninäytteet satunnaisessa 

järjestyksessä yhteensä 51 nuorella, jotka olivat iältään 14–15-vuotiaita. Tutkittavat 

arvioivat kunkin ääninäytteen kohdalla annetuista vaihtoehdoista (ilo, suru, viha ja 

neutraali), mikä tunne kuuluu ääninäytteessä. Tätä tutkimusta varten koostettiin 

prosodian tunnistustesti, jossa kymmeneltä näyttelijältä, viideltä mieheltä ja viideltä 

naiselta, valittiin yksi ääninäyte edustamaan kutakin tunnetta. Näin prosodian 

tunnistustestissä oli yhteensä 40 ääninäytettä. Valinnassa poimittiin mukaan ne 

ääninäytteet, jotka olivat Toivasen ym. (2004) tutkimuksessa tunnistettu parhaiten. 

Valinnassa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että näytteissä luettava tekstinosa vaihteli, 

jotta tutkittavat eivät valintoja tehdessään turvautuisi vain vertailemaan ääninäytteiden 

keskinäisiä eroja vaan joutuisivat kuuntelemaan ääninäytteitä itsenäisinä puheilmaisuina. 

Ääninäytteet järjestettiin Media Player -ohjelman avulla summittaiseen järjestykseen. 

Tämän jälkeen ääninäytteitä järjestettiin vielä manuaalisesti, jotta tunnetilojen ja 

lukijoiden järjestykseen saatiin enemmän vaihtelua. Tutkimustilanteessa tutkittavat 

kuuntelivat ääninäytteen kannettavan tietokoneen kaiuttimista tai tietokoneeseen 

liitetyistä kuppikuulokkeista ja arvioivat, mitä tunnetilaa ääninäyte ilmaisi. Ennen 

testausta äänen taso säädettiin tutkittavalle sopivaksi testiääninäytteen avulla. Tutkittavia 

ohjeistettiin valitsemaan se tunne, joka heidän mielestään parhaiten vastasi ääninäytettä. 

Ääninäytteitä soitettiin joko loppuun asti tai niin pitkään, että tutkittava oli tehnyt 

valintansa. Tutkittavat saivat ennen seuraavan ääninäytteen kuuntelemista muuttaa 

vastaustaan, jolloin viimeisin valita tulkittiin vastaukseksi. Tutkimustilanteessa 

tutkittavat tekivät testit seuraavassa järjestyksessä: Token-testi, prosodiatesti, FEFA 2 -

testin silmien osatesti, FEFA 2 -testin kasvojen osatesti, Bostonin nimentätesti. 
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3.3 Aineiston analysointi 

Aineisto analysoitiin ryhmätasolla. Analysoinnissa käytettiin apuna ei-parametristä 

Mann-Whitneyn U -testiä, sillä pienellä aineistolla ei-parametriset testit ovat 

luotettavampia ja kuvaavat ilmiötä tarkemmin kuin parametriset testit (Metsämuuronen, 

2004, s. 13; Metsämuuronen, 2000, s. 55). Aineiston suuruus oli kuitenkin huomattavasti 

pienempi kuin Mann-Whitneyn U -testin käytölle annettava alaohjeraja, joka on 15-20 

otosta (Metsämuutonen, 2000, s. 55). Tämän takia aineiston tarkastelun ja analysoinnin 

apuna käytettiin boxplot-kuvioita sekä sijainti-, prosentti- ja hajontalukujen vertailua. 

Koska näiden lukujen avulla aineiston informaatio on tiivistetty yleisesti tunnetuiksi 

tunnusluvuiksi (Metsämuuronen, 2000; s. 16, 18, 22, 24), voidaan aineistosta saada tietoa 

näitä lukuja vertailemalla. Ryhmiä vertailtiin myös tarkastelemalla tutkittavien 

yhteispistemääriä kolmessa testissä. Yhteispistemäärissä laskettiin kunkin tutkittavan 

saamat pisteet yhteen ja näiden perusteella laskettiin ryhmätasoiset sijainti- ja 

hajontaluvut.  

Yksittäisten tunteiden tunnistamista tarkasteltiin laskemalla ryhmien saamia suhteellisia 

pisteitä eri tunteiden tunnistamisessa. Suhteelliset osuudet saatiin laskemalla yhteen koko 

ryhmän raakapisteet kyseisestä tunteesta ja jakamalla raakapisteet koko ryhmälle 

kyseisen tunteen toistettujen ääninäytteiden tai näytettyjen kuvien yhteismäärällä. Lisäksi 

kirjattiin ylös, millaisia tunnevalintoja tutkittavat olivat eri tunneilmaisujen kohdalla 

tehneet, jotta nähtiin, millaisia virheitä potilaat ja verrokit tekivät valinnoissaan. Myös 

virheistä laskettiin suhteelliset osuudet. Tämän lisäksi virhetulkinnoista arvioitiin, 

tulkittiinko kielteiset tunteet (suru, viha, pelko ja inho) kielteisiksi vai muiksi tunteiksi 

(ilo, hämmästys, neutraali) ja päinvastoin. Tämä tulkintamalli mukailee Pijnenborgin ym. 

(2007) tutkimuksessa tehtyä virheiden analysointia. Yksittäisten tunteiden analysoinnissa 

otettiin huomioon ne tulokset, joissa ryhmien välinen ero oli kymmenen 

prosenttiyksikköä tai enemmän. Samoin ne virheelliset tulkinnat, joita osuus yksittäisten 

tunteiden vastauksissa olivat kymmenen prosenttia tai enemmän, otettiin analyysissä 

huomioon. Kymmenen prosenttiyksikön raja on valittu sillä perusteella, että pienien 

prosenttiyksikköerojen tarkastelu ei luultavasti ryhmien välisistä eroista vaan on 

selitettävissä yksilöllisillä vaihteluilla. Kymmenen prosenttiyksikön ja sitä suurempi ero 

viittaa puolestaan siihen, että ryhmätasolla useampi tutkittava on saanut samanlaisia 

tuloksia.  
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4 TULOKSET 

4.1. Tunteiden tunnistus kasvoista, silmistä ja prosodiasta  

Skitsofreniapotilaiden ja terveiden verrokkien välillä ei löytynyt tilastollisesti 

merkitsevää eroa missään tunteiden tunnistustestissä Mann-Whitneyn U -testillä 

testattaessa (kasvoissa U = 11, p = 0,181; silmissä U = 16, p = 0,534; prosodiassa U = 11, 

p = 0,138). Myös boxplot -kuviot tukevat tätä havaintoa (kuvat 2, 3 ja 4). Aineiston 

pienuuden takia tarkasteltiin myös ryhmä- ja osiokohtaisia tuloksia. Sekä 

skitsofreniapotilaat että verrokit tunnistivat parhaiten tunteita puheen prosodiasta. 

Seuraavaksi parhaiten molemmat ryhmät suoriutuivat kasvojen osatestistä. Silmien 

osatesti oli sekä skitsofreniapotilaille että verrokeille vaikein testi. Potilaiden ja 

verrokkien ryhmissä mediaanit olivat kaikissa testeissä lähellä toisiaan (taulukko 7). 

Potilaiden pisteissä oli kasvojen ja prosodian tunnistuksessa hieman isompi keskihajonta 

kuin verrokeilla (kuvat 2 ja 4). Lisäksi potilaiden alhaisemmat pisteet olivat pienempiä 

kuin verrokkien alhaisimmat pisteet. Silmien osatestissä potilaat suoriutuivat jonkin 

verran verrokkeja paremmin (kuva 3; taulukko 7). He saivat silmien tunnistamisesta 

parempia pisteitä kuin verrokit, ja heidän pisteidensä hajonta oli pienempi kuin 

verrokeilla. Toisaalta tutkimuksen parhaimmat pisteet silmien osatestissä olivat 

verrokkiryhmässä. Yhteispistemäärissä ryhmien väliset keskiarvot ja mediaanit ovat 

kasvojen osatestin ja prosodiatestin pisteiden tapaan lähellä toisiaan, mutta 

skitsofreniapotilaiden saamien pisteiden keskihajonta on suurempi kuin verrokkien 

pisteiden (taulukko 8). Skitsofreniapotilaista paranoidista skitsofreniaa sairastavat 

koehenkilöt saivat parhaimmat pisteet ja skitsoaffektiivista häiriötä sairastavat 

huonoimmat pisteet kaikissa   testiosioissa.
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Kuva 2. Kasvojen tunnistuksesta saadut pisteet ryhmätasolla. Kuva 3. Silmien tunnistuksesta saadut pisteet ryhmätasolla. 

    

 

    

  

   

Kuva 4. Prosodian tunnistuksesta saadut pisteet ryhmätasolla. 
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Taulukko 7. Kasvojen, silmien ja prosodian tunnistuksesta saatujen pisteiden sijainti- ja hajontaluvut. 

 Potilaat Verrokit 

 Ka Ka % Md Md % Sd Sd % Ka Ka % Md Md % Sd Sd % 

Kasvot 39,0 78,0 40 79,0 4,6 9,1 41,4 82,9 41 82 2,2 4,5 

Silmät 29,8 74,6 31 76,3 2,1 5,3 29,3 73,2 28 70,0 3,9 9,8 

Prosodia 32,5 81,3 33 81,3 2,4 6,1 34,4 84,6 34 85,0 1,7 3,4 

Huom. Ka = keskiarvo; Ka % = suhteutettujen pisteiden keskiarvo; Md = mediaani; Md % = suhteutettujen pisteiden mediaani; Sd = 

keskihajonta; SD % = suhteutettujen pisteiden keskihajonta. Kasvot = kasvojen osatesti (maksimipistemäärä 50); Silmät = Silmien osatesti 

(maksimipistemäärä 40); Pros. = prosodiatesti (maksimipistemäärä 40). Suhteutettujen pisteiden maksimipistemäärä 100. Suhteutetut pisteet on 

laskettu jakamalla saadut pistemäärät kunkin osion kokonaispistemäärällä.   

 

Taulukko 8. Kaikista testeistä saatujen yhteispistemäärien sijainti- ja hajontaluvut. 

 

 Yhteispistemäärä Suhteutetut pisteet 

 Ka Md Sd Ka Md Sd 

Potilaat 101,3 102,5 8,2 233,8 236,5 18,0 

Verrokit 105,1 104,0 3,8 240,7 239,0 7,9 

Huom. Ka = keskiarvo; Md = mediaani; Sd = keskihajonta. Yhteispistemäärä = kaikista testeistä saatujen pisteiden summa. Maksimipistemäärä 

on 130. Suhteutettujen pisteiden maksimipistemäärä on saatu jakamalla yhteispistemäärä maksimipistemäärällä.  
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4.2 Yksittäisten tunteiden tunnistus  

Yksittäisistä tunteista tunnistettiin pääasiassa 70–90 prosenttia molemmissa ryhmissä 

(kuvat 5, 6 ja 7). Skitsofreniapotilaiden ja verrokkien tunteiden tunnistusprofiilit kasvojen 

ja silmien osatesteissä muistuttivat toisinaan (kuvat 5 ja 6). Potilaiden ryhmässä eri 

tunteiden tunnistuksesta saatujen pisteiden järjestys suurimmasta pistemäärästä 

pienimpään oli seuraava: ilo, neutraali, hämmästys, viha, inho, suru ja pelko. Verrokeilla 

vastaava järjestys oli neutraali, hämmästys, ilo, inho, viha, suru ja pelko. Silmien 

osatestissä potilaat tunnistivat tunteita seuraavassa järjestyksessä helpommin 

tunnistetusta vaikeimpaan: ilo, suru, viha, hämmästys, neutraali, inho ja pelko. 

Verrokeilla kyseinen järjestys oli ilo, hämmästys, suru, viha, neutraali, inho ja pelko. 

Pelko oli kaikkein vaikein tunne tunnistaa molemmissa ryhmissä kummassakin 

osatestissä. Pelkoa ilmaisevista kasvoista ja silmistä tunnistettiin noin puolet sekä 

potilaiden että verrokkien ryhmässä. Prosodiatestissä tunneprofiilit erosivat potilaiden ja 

verrokkien välillä erityisesti surun osalta (kuva 7). Prosodian tunnistustestissä järjestys 

helpoimmasta alkaen oli potilaiden ryhmässä viha, ilo, neutraali ja suru. Verrokkien 

ryhmässä vastaava järjestys oli viha, suru, neutraali ja ilo neutraalin ja ilon ollessa hyvin 

lähellä toisiaan.   

Tiettyjen tunteiden tunnistuksessa skitsofreniapotilaiden ja verrokkien väliset erot olivat 

pääasiassa vähäisiä. Isoin ero ryhmien väliltä löytyi prosodiatestin surun tunnistamisessa, 

jossa skitsofreniapotilaat suoriutuivat heikommin kuin verrokit (kuva 7). Kun ryhmien 

raakapisteitä verrattiin toisiinsa Mann-Whitneyn U -testillä, ero nousi tilastollisesti 

merkitseväksi (U = 6,5; p = 0,035). Suhteutetut pisteet erosivat toisistaan lähes 17 

prosenttiyksikköä. Muissa prosodiatestin tunteissa tai kasvojen ja silmien osatesteissä 

testeissä ei havaittu Mann-Whitneyn U -testillä tilastollisesti merkitsevää eroa. 

Verrokkien vähintään kymmenen prosenttiyksikön parempi suoriutuminen löytyi inhon 

tunnistuksessa sekä kasvojen että silmien osatestissä ja neutraalin tunnetilan 

tunnistuksessa prosodiatestissä (kuvat 5, 6 ja 7). Potilaat tunnistivat silmien osatestissä 

pelkoa yli kymmenen prosenttiyksikköä paremmin kuin verrokit. 
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Kuva 5. Kasvojen osatestistä saatujen yksittäisten tunteiden tunnistuksen pisteiden 

suhteelliset osuudet potilaiden ja verrokkien ryhmässä. 

 

 

Kuva 6. Silmien osatestistä saatujen yksittäisten tunteiden tunnistuksen pisteiden 

suhteelliset osuudet potilaiden ja verrokkien ryhmässä. 
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Kuva 7. Prosodiatestistä saatujen yksittäisten tunteiden tunnistuksen pisteiden suhteelliset 

osuudet potilaiden ja verrokkien ryhmässä.  
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4.3 Tunteiden tunnistuksesta tehdyt virheet 

Kasvojen osatestissä kielteisten tunteiden (suru, viha, pelko ja inho) tyypillinen 

tulkintavirhe oli molemmissa ryhmissä tunteen tulkinta muuksi kuin kielteiseksi tunteeksi 

eli iloksi, hämmästykseksi tai neutraaliksi tunnetilaksi (taulukko 9). Päinvastainen 

tulkinta eli muiden tunteiden tulkinta kielteisiksi tunteiksi oli yleisempää skitsofrenia-

potilailla kuin verrokeilla. Tämä näkyi erityisesti hämmästyksen ja neutraalin tunnetilan 

tulkinnassa. Koko osatestin yleisin virhetulkinta kasvojen osatestissä oli pelon tulkitse-

minen hämmästykseksi molemmissa ryhmissä (taulukko 10). Myös surun tulkinta neut-

raaliksi tunnetilaksi oli yleistä molemmissa ryhmissä. Lisäksi potilaat tulkitsivat yli 10 

prosenttiyksikön verran surua ja inhoa hämmästykseksi. Myös verrokit tulkitsivat inhoa 

suhteellisen usein hämmästykseksi, mutta surun tulkinta hämmästykseksi oli harvinaista. 

Verrokit puolestaan tulkitsivat iloa neutraaliksi, mutta ero potilaisiin ei ollut huomattava.  

Silmien osatestissä kielteisten tunteiden tulkintaerot ryhmien välillä eivät aivan yltäneet 

10 prosenttiyksikköön (taulukko 11). Sen sijaan potilaat tekivät ilon, hämmästyksen ja 

neutraalin tunnetilan tulkinnassa enemmän kielteisiä virhetulkintoja kuin verrokit. 

Molemmat ryhmät tekivät pääsääntöisesti samanlaisia virheitä (taulukko 12). Pelon 

tulkinta hämmästykseksi oli yleinen virhetulkinta molemmissa ryhmissä. Myös inhon 

tulkinta vihaksi, hämmästyksen tulkinta peloksi ja neutraalin tulkinta hämmästykseksi oli 

molemmissa ryhmissä yleistä. Potilaat tulkitsivat inhoa vihaksi yli 10 prosenttiyksikköä 

enemmän kuin verrokit. Verrokit puolestaan tulkitsivat potilaita useammin pelkoa 

hämmästykseksi. Potilaat tulkitsivat hämmästystä neutraaliksi yli 10 prosenttiyksikön 

verran, mutta tulkintaa esiintyi myös verrokeilla. 

Prosodiatestissä kaikki kielteisten tunteiden tulkinnassa tehdyistä virheistä kuuluivat 

muut tunteet -ryhmään sekä potilailla että verrokeilla (taulukko 13). Tämä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että surua ja vihaa ei sekoitettu toisiinsa. Surun tulkintaa neutraaliksi 

esiintyi molemmissa ryhmissä, mutta se oli erityisen yleistä potilaiden keskuudessa 

(taulukko 14). Potilaat tekivät tätä virhetulkintaa 17 prosenttiyksikköä enemmän kuin 

verrokit. Muiden tunteiden tulkinnassa virheellisiä tulkintoja oli melko tasaisesti 

kielteisiksi ja muiksi tunteiksi sekä potilailla että verrokeilla. Virhetulkintoja muiksi 

tunteiksi oli kuitenkin hieman enemmän. Iloa sekoitettiin neutraaliin tunnetilaan ja 

neutraalia tunnetilaa suruun molemmissa ryhmissä. Ilon tulkinta neutraaliksi tunnetilaksi 

oli verrokeilla yleisin ja potilailla toiseksi yleisin virhe.
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Taulukko 9. Kasvojen tulkinnassa tehdyt virheet tunneryhmittäin.  

 Kielteiset tunteet  Muut tunteet  

 Kielteinen tulkinta Muu tulkinta Kielteinen tulkinta Muu tulkinta  

Potilaat 30,0 70,0 50,0 50,0 

Verrokit 33,3 66,7 33,3 66,7 

Huom. Kielteiset tunteet ja kielteinen tulkinta = suru, viha, pelko, inho; muut tunteet ja muu tulkinta = ilo, hämmästys, neutraali.   

 

Taulukko 10. Kasvojen osatestin oikeiden ja väärien vastausten suhteutetut pisteet. Pystyrivistä nähdään, mitä vastauksia kunkin tunnekategorian 

kuvista on annettu (%).  

Vastaus  Stimulus (näytetyt kasvokuvat) 

  Ilo Suru Viha Pelko Inho Hämmästys Neutraali Yhteensä 

Ilo Potilaat 90,6     4,8  95,4 

Verrokit 85,0       85,0 

Suru Potilas  71,4 4,5    4,7 80,6 

Verrokit  76,3 2,0    2,0 80,3 

Viha Potilaat  2,0 75,0 7,1 7,3 2,4  93,8 

Verrokit  1,7 83,7  4,3   89,7 

Pelko Potilaat   2,3 50,0 2,4 4,8 4,7 64,2 

Verrokit  3,4  54,3 2,2 6,0  65,9 

Inho  Potilaat  2,0 6,8 3,6 73,2  2,3 87,9 

Verrokit  6,8 8,2  84,8  2,0 101,8 

Hämmästys Potilaat 1,9 10,2 6,8 35,7 12,2 85,7  152,5 

Verrokit  1,7 6,1 42,9 8,7 92,0  151,4 

Neutraali Potilaat 7,5 14,3 4,5 3,6 4,9 2,4 88,4 125,6 

Verrokit 15,0 10,2  2,9  2,0 96,1 126,2 

Yhteensä  100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 700 
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Taulukko 11. Silmien tulkinnassa tehnyt virheet tunneryhmittäin.  

 Kielteiset tunteet  Muut tunteet  

 Kielteinen tulkinta Muu tulkinta Kielteinen tulkinta Muu tulkinta  

Potilaat 42,1 57,9 47,8 52,2 

Verrokit 32,7 67,3 34,6 65,4 

Huom. Kielteiset tunteet ja kielteinen tulkinta = suru, viha, pelko, inho; muut tunteet ja muu tulkinta = ilo, hämmästys, neutraali. 

 

Taulukko 12. Silmien osatestin oikeiden ja väärien vastausten suhteutetut pisteet. Pystyrivistä nähdään, mitä vastauksia kunkin tunnekategorian 

kuvista on annettu (%).  

Vastaus  Stimulus (näytetyt silmäkuvat) 

  Ilo Suru Viha Pelko Inho Hämmästys Neutraali Yhteensä 

Ilo Potilaat 92,7       92,7 

Verrokit 85,4       85,4 

Suru Potilas  86,1 2,6    6,4 95,1 

Verrokit 4,2 79,1     5,7 89,0 

Viha Potilaat   78,9 2,7 38,1 5,0 2,1 126,8 

Verrokit   77,8  28,0   105,8 

Pelko Potilaat 2,4  7,9 54,1  10,0 4,3 78,7 

Verrokit  2,3 6,7 42,5  11,5 1,9 64,9 

Inho  Potilaat  2,8  5,4 61,9  2,1 72,2 

Verrokit   6,7 5,0 72,0   83,7 

Hämmästys Potilaat 4,9 2,8 5,3 35,1  75,0 17,0 140,1 

Verrokit 6,3 9,3 4,4 47,5  80,8 18,9 167,2 

Neutraali Potilaat  8,3 5,3 2,7  10,0 68,1 94,4 

Verrokit 4,2 9,3 4,4 5,0  7,7 73,6 104,2 

Yhteensä  100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 700/700 
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Taulukko 13. Prosodian tulkinnassa tehdyt virheet tunneryhmittäin.  

 Kielteiset tunteet  Muut tunteet  

 Kielteinen tulkinta Muu tulkinta Kielteinen tulkinta Muu tulkinta  

Potilaat 0,0 100,0 44,0 56,0 

Verrokit 0,0 100,0 48,0 52,0 

Huom. Kielteiset tunteet ja kielteinen tulkinta = suru, viha; muut tunteet ja muu tulkinta = ilo, neutraali. 

 

Taulukko 14. Prosodiatestin oikeiden ja väärien vastausten suhteutetut pisteet. Pystyrivistä nähdään, mitä vastauksia kunkin tunnekategorian 

kuvista on annettu (%). 

 

Vastaus  Stimulus (puheen prosodia) 

  Ilo Suru Viha Neutraali Yhteensä 

Ilo Potilaat 85,0   8,3 93,3 

Verrokit 81,4  5,7  87,1 

Suru Potilaat  71,7  11,7 83,4 

Verrokit  88,6  14,3 102,9 

Viha Potilaat   95,0 6,7 101,7 

Verrokit   91,4 2,9 94,3 

Neutraali Potilaat 15,0 28,3 5,0 73,3 121,6 

Verrokit 18,6 11,4 2,9 82,9 115,8 

Yhteensä  100/100 100/100 100/100 100/100 400/400 
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5 POHDINTA 

5.1 Tutkimustulosten arviointi 

Tunteiden tunnistaminen kasvojen ilmeistä ja puheen prosodiasta 

Tässä tutkimuksessa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja tunteiden tunnistamisessa 

kasvojen ilmeistä, silmistä tai puheen prosodiasta skitsofreniapotilaiden ja terveiden 

verrokkien välillä. Tulos poikkeavat useissa tutkimuksissa tehdystä havainnosta, että 

skitsofreniapotilailla on tunteiden tunnistamisongelmia. Kuitenkin tässä tutkimuksessa 

kasvojen ja prosodian tunnistuksen alhaisimmat pisteet saaneet tutkittavat olivat 

skitsofreniapotilaita. Koska skitsofreniaan liittyy monimuotoisia oireita (Liddle, 2000; 

Suvisaari ym., 2014; THL, 2012) ja sairauden kuva voi samalla potilaalla muuttua 

sairauden edetessä (DSM 5 Schizophrenia, 2015), muodostavat skitsofreniapotilaat 

heterogeenisen ryhmän. Myös tähän tutkimukseen osallistuneiden potilaiden oirekuvat 

olivat erilaisia. Näin ollen tarvitaan isompi tutkimusaineisto tilastollisesti merkitsevien 

erojen löytämiseksi. Silmien osatestissä potilaat saivat parempia pisteitä kuin verrokit, 

vaikka kaikkein parhaimmat pisteet olivat verrokkiryhmässä. Silmien tunnistaminen oli 

siis myös verrokeille hankalaa. Myös Sachse ym. (2014) havaitsivat, että 

skitsofreniapotilaiden kyky tunnistaa tunteita silmistä ei eroa terveistä verrokeista. 

Silmien osatestin poikkeava tulos voi selittyä myös pienellä aineistolla, jossa muutaman 

koehenkilön tekemät virheet heijastuvat voimakkaammin ryhmätasolle kuin jos 

tutkittavia olisi enemmän. Sekä skitsofreniapotilaat että verrokit tunnistivat tunteita 

samalla tavalla molemmissa ryhmissä: samat testit olivat molemmille ryhmille yhtä 

helppoja ja vaikeita. Tämä on yhteydessä siihen havaintoon, että tunteiden tunnistus 

kasvoista ja prosodiasta korreloivat keskenään (Bach ym., 2009). Molemmissa ryhmissä 

tunteiden tunnistaminen prosodiasta tunnistaminen oli helpointa, jonka jälkeen tulivat 

kasvojen ilmeiden tunnistus ja viimeisenä tunteiden tunnistus silmien perusteella. 

Prosodiasta oli helpompi tunnistaa tunteita kuin kasvoista ja silmistä todennäköisesti 

siksi, että tunnevaihtoehtoja oli siinä vähiten (Johnson ym., 1986). Pelkissä silmissä on 

näkyvillä vähemmän tietoa tunteesta kuin koko kasvoissa, joten on luonnollista, että 

silmien osatesti oli tämän tutkimuksen vaikein osio.  
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Tiettyjen tunteiden tunnistusvaikeus 

Samat tunteet olivat pääsääntöisesti skitsofreniapotilaille ja verrokeille yhtä helppoja tai 

vaikeita, kuten muissakin tunnetutkimuksissa on havaittu. Suurin ryhmien välinen ero 

löytyi prosodiatestin surullisen tunnetilan tunnistuksessa, joka nousi tilastollisesti 

merkitseväksi. Tämä on monessa muussakin tutkimuksessa havaittu vaikeus (Bozikas 

ym., 2006; Kucharska-Pieture ym., 2005; Johnston ym., 2006, Lee ym., 2010). Myös 

neutraalin tunnetilan tunnistuksessa oli eroa skitsofreniapotilaiden ja verrokkien välillä, 

kuten myös Kucharska-Pieture ym. (2005) ja Leitman ym. (2010) ovat havainneet. 

Kasvoista ja silmistä inhon tunnistus oli skitsofreniapotilaille vaikeaa. Tämä havainto on 

yhteneväinen usean muun tutkimuksen kanssa (Comparelli ym., 2013; Hofer ym., 2009, 

Kohler ym., 2003; Kucharska-Pieture ym., 2005; Johnston ym., 2006; Namiki ym., 2007; 

Yalcin-Siedentopf ym., 2014). Inhon tunnistuksen vaikeutta tukee se, että inhoa oli 

hankala tulkita molemmissa FEFA 2 -osatesteissä, vaikka silmien osatesti oli 

kokonaisuudessaan skitsofreniapotilaille helpompi kuin verrokeille. Sen sijaan 

skitsofreniapotilailla ei ollut esimerkiksi vihan ja pelon tai surullisten kasvojen 

tunnistusongelmia, joita on monessa tutkimuksessa havaittu (esimerkiksi Comparelli ym., 

2013; Johnston ym., 2006; Kucharska-Pieture ym., 2005; Pijnenborg ym., 2007). Tässä 

tutkimuksessa havaittu skitsofreniapotilaiden parempi pelon tunnistus voi johtua 

yksilöllisten erojen korostumisesta pienessä aineistossa. Joissakin tutkimuksissa on myös 

todettu, että skitsofreniapotilailla ei ole pelon tunnistusvaikeutta (Namiki ym., 2007, 

Yamada ym., 2007). Pelossa havaittu vaikeus voi johtua siitä, että se on yleisesti ottaen 

haastava tunne tunnistaa. On myös huomattava, että kaikista tässä tutkimuksessa 

havaituista vaikeuksista on olemassa päinvastaisia havaintoja (Bach ym., 2009; Bediou 

ym., 2005; Edwards ym., 2001; Hoertnagl ym., 2014). 

Tutkimusten tulosten vertailuun tuo vaikeutta se, että tunteiden tunnistuksen 

tutkimuksissa on käytetty monia eri menetelmiä ja materiaaleja. Lisäksi tutkimuksilla on 

toisistaan poikkeavia näkemyksiä sen suhteen, mitkä havainnot tukevat 

skitsofreniapotilaiden ja terveiden verrokkien suoritusten välisiä eroa. Monissa 

tutkimuksissa vertaillaan tilastollisesti ryhmien saamia pisteitä (Bozikas ym., 2006; Hofer 

ym., 2009; Kucharska-Pieture ym., 2005; Namiki ym., 2007; Pijnenborg ym., 2007; 

Yamada ym., 2007). Toisaalta vaikka Bachin ym. (2009) tutkimuksessa potilas- ja 

verrokkiryhmien välillä oli tilastollisesti merkitseviä eroja tiettyjen tunteiden 

tunnistuksessa, tutkijat eivät voineet todeta, että tiettyjen tunteiden tunnistamisessa olisi 
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ongelmaa. Tämä johtui siitä, että yksittäisissä tunteissa suoriutuminen ei eronnut yleisestä 

tunteiden tunnistusvaikeudesta. Tässä pro gradu -tutkimuksessa puolestaan ei havaittu 

yleisellä tasolla tunteiden tunnistamisvaikeutta, mutta yksittäisissä tunteissa löytyi 

ryhmätasoisia eroja.  Bachin ym. (2009) kriteerin perusteella tämän tutkimuksen 

tuloksista voidaan todeta, että skitsofreniapotilailla on erityisesti vaikeutta tunnistaa surua 

puheen prosodiasta. Lisäksi jos kymmenen prosenttiyksikön erot tutkimusryhmien välillä 

otetaan huomioon, on skitsofreniapotilailla erityistä vaikeutta inhon tunnistuksessa 

kasvojen ilmeistä ja silmistä sekä neutraalin tunnetilan tunnistuksessa puheen 

prosodiasta.  

 

Tunteiden tunnistuksessa tehdyt virheet 

Kuten tunteiden tunnistuksessa myös tunteiden tunnistuksessa tehtävissä virheissä oli 

samankaltaisuutta skitsofreniapotilaiden ja verrokkien välillä kaikissa testeissä. Pelon 

tulkinta hämmästykseksi oli sekä skitsofreniapotilaiden että verrokkien yleisimmin 

tekemä virhe kasvojen ja silmien osatesteissä. Se onkin yleinen tunteiden tunnistuksessa 

tehtävä virhe (Ekman & Friesen, 1971; Johnston ym., 2006). Tämä virhetulkinta oli 

yleisempää verrokeilla kuin skitsofreniapotilailla, kuten myös Lee ym. (2010) havaitsivat. 

Virhetulkinnan vähäisempi määrä skitsofreniapotilailla selittyy tässä tutkimuksessa sillä, 

että skitsofreniapotilaat tulkitsivat pelkoa paremmin kuin verrokit. Vaikka 

skitsofreniapotilaat sekoittivat verrokkeja vähemmän pelkoa hämmästykseen, oli heillä 

kokonaisuudessaan enemmän taipumusta tulkita iloa, hämmästystä ja neutraalia joksikin 

kielteiseksi tunteeksi molemmissa osatesteissä. Myös Kohler ym. (2003) ja Weiss ym. 

(2007) ovat havainneet skitsofreniapotilailla taipumusta tulkita tunteita kielteisesti.  

Silmien osatestissä inhoa tulkittiin molemmissa ryhmissä vihaksi, mutta se oli yleisempää 

skitsofreniapotilailla kuin verrokeilla. Tällaista virhetulkintaa on havaittu muissakin 

tutkimuksissa sekä potilailla että verrokeilla (Johnston ym., 2006; Kohler ym., 2003; 

Yalcin-Siedentopf ym., 2014). Hoferin ym. (2009) mukaan tämä virhetyyppi on 

tyypillinen nimenomaan skitsofreniapotilaille, kun taas Lee ym. (2010) havaitsivat, että 

verrokit tulkitsevat inhoa vihaksi useammin kuin skitsofreniapotilaat. Myös surun 

tulkinta hämmästykseksi oli yleistä skitsofreniapotilaille, mutta tätä virhetyyppiä ei 

muissa tutkimuksissa ole havaittu. Samoin Kohler ym. (2003) havaitsivat neutraalin 

tunnetilan tulkinnan hämmästykseksi olevan tyypillinen nimenomaan skitsofrenia-
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potilaille, mutta tässä tutkimuksessa molemmat ryhmät tekivät tätä virhettä. Lisäksi 

kasvojen tai silmien osatesteissä ei havaittu monissa muissa tutkimuksissa havaittuja 

virhetyyppejä, esimerkiksi pelon sekoittamista vihaan (Leitman ym., 2010; Premkumar 

ym., 2008; Yalcin-Siedentopf ym., 2014) ja inhoon (Hofer ym., 2009; Leitman ym., 2010) 

tai surun tulkintaa inhoksi (Weiss ym., 2007). 

Toisin kuin kasvojen ja silmien ilmeiden tunnistuksessa, prosodiatestissä molemmat 

ryhmät sekoittivat muita tunteita kielteisiksi tunteiksi yhtä paljon. Sekä potilaat että 

verrokit sekoittivat surua ja neutraalia tunnetilaa keskenään ja tulkitsivat iloa neutraaliksi. 

Ryhmät erosivat toisistaan etenkin siinä, että skitsofreniapotilaat tulkitsivat surua 

neutraaliksi useammin kuin verrokit. Verrokit sekoittivat surua suunnilleen yhtä paljon 

neutraaliin tunnetilaan kuin Toivasen ym. (2004) tutkittavat. Näin ollen skitsofrenia-

potilaiden virheiden määrä surun tunnistuksessa on poikkeavan suuri myös laajempaan 

tutkittavien ryhmään verrattuna. Tässä tutkimuksessa ei havaittu, että neutraalia 

tunnetilaa olisi sekoitettu vihaan tai surullista iloon tai vihaan (Hoertnagl ym., 2014). 

Virhetulkintojen vertailua eri tutkimusten välillä vaikeuttaa sekä kasvojen että prosodian 

osalta se, että tutkimukseen sisällytetyt tunteet vaihtelevat, esimerkiksi Hofer ym. (2009), 

Johnston ym. (2006) ja Kohler ym. (2003) eivät tutkineet hämmästystä eikä Hoertnagl 

ym. (2014) neutraalia tunnetilaa. Myös kulttuuritekijät voivat selittää tässä tutkimuksessa 

havaittuja tuloksia. Esimerkiksi Leen ym. (2010) saamia tuloksia voi selittää se, että he 

tutkivat korealaisia potilaita, kun taas muut tutkimukset on tehty länsimaissa.  

 

Tutkimustuloksia selittävät tekijät 

Kuten Mote ym. (2014) havaitsivat tunteiden tuntemisen osalta, on mahdollista, että myös 

tunteiden tunnistaminen on osalla skitsofreniapotilaista säästynyt. Tässä tutkimuksessa 

tutkituista kuudesta potilaasta neljällä oli paranoidinen skitsofrenia. Paranoidista 

skitsofreniaa sairastavien potilaiden on todettu tunnistavan kasvojen tunneilmaisuja 

verrokkien tavoin (Chan ym., 2008; Sachse ym., 2014) tai lähes samalla tavalla kuin 

verrokit (Huang ym., 2009). Tämä voi selittää sen, miksi tässä tutkimuksessa potilaat ja 

verrokit eivät eronneet toisistaan merkitsevästi. Toisaalta paranoidisessa skitsofreniassa 

prosodian tunnistus on heikentynyt (Bach ym., 2009), mikä voi selittää huonompaa surun 

ja neutraalin tunnetilan tunnistusta prosodiatestissä. Loput kaksi tämän tutkimuksen 

potilasta sairasti skitsoaffektiivista häiriötä, jossa tunteiden tunnistaminen sujuu 
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joidenkin havaintojen mukaan muita skitsofreniapotilaita paremmin (Chen ym., 2012; 

Ruocco ym., 2014). Kuitenkin tässä tutkimuksessa he saivat kaikkein alhaisimmat 

tunteiden tunnistuspisteet. Masennustyyppisessä skitsoaffektiivisessa häiriössä tunteiden 

tunnistus on heikentynyt (Ruocco ym., 2014), mutta tämän tutkimuksen potilailla ei ollut 

tätä sairauden muotoa. On huomattava, että useissa tutkimuksissa skitsofreniapotilaiden 

ja skitsoaffektiivista häiriötä sairastavien potilaiden suoriutumista ei ole vertailtu (Brekke 

ym., 2005; Comparelli ym., 2014; Edwards ym., 2001; Namiki ym., 2007; Phillips ym., 

2007; Premkumar ym., 2008). Näin ollen tietoa siitä, tunnistavatko skitsoaffektiivista 

häiriötä sairastavat potilaat eri tavalla tunteita kuin muut skitsofreniapotilaat tai verrokit, 

ei ole laajasti saatavilla.  

Tutkimuksissa havaittu skitsofreniapotilaiden huonompi suoriutuminen tunteiden 

tunnistamistesteissä voi selittyä useilla tekijöillä potilaan iästä ja motivaatiosta 

mielenterveyden senhetkiseen tilaan ja sairauden kroonisuuteen (Kerr & Neale, 1993). 

Tunteiden tunnistusvaikeutta selittävät taustatekijät voivat löytyä tyypillisten 

skitsofrenialuokitusten ulkopuolella. Tällainen voi olla esimerkiksi deficit-skitsofrenia. 

Deficit-sktisofreniassa korostuvat skitsofrenian negatiiviset oireet pitkällä ajanjaksolla 

(Carpenter, Heinrich & Wagman, 1988). Muissa kuin deficit-muotoisissa skitsofrenioissa 

voi olla negatiivisia oireita, mutta tällöin negatiivisissa oireissa voi olla enemmän 

vaihtelua, ne ovat vähemmän hallitsevia ja ne voivat olla sekundaarisia johtuen 

esimerkiksi lääkityksestä tai potilaan muista epämukavuuden tuntemuksista. Niillä 

potilailla, joiden oireisto sopii deficit-skitsofreniaan, tunteiden tunnistus on huonompaa 

kuin potilailla, joilla ei ole havaittu deficit-oireistoa (Bryson, Bell, Kaplan, Greig & 

Lysaker, 1998; Strauss, Jetha, Ross, Duke & Allen, 2010). Deficit-potilailla on myös 

myönteisten tunteiden tunnistamisongelmaa, kun muilla skitsofreniapotilailla on havaittu 

nimenomaan kielteisten tunteiden tunnistamisessa heikkoutta. Deficit-oireistossa ilmenee 

myös yleistä kasvojen tunnistuksen heikkoutta. Brysonin ym. (1998) tutkimuksesta tekee 

vielä kiinnostavamman sen koeasetelma, jossa samat skitsofreniapotilaat jaoteltiin 

deficit-oireiston lisäksi sen mukaan, oliko heillä negatiivisia oireita vai ei. Tutkijat 

havaitsivat, että osa deficit-ryhmän potilaista ei kuulunut negatiivisista oireista kärsivien 

ryhmään ja jotkut muuta kuin deficit-muotoista skitsofreniaa sairastavista potilaista 

luokittuivat negatiiviset oireet -ryhmään. Deficit-oireisto ja negatiiviset oireet eivät näin 

ollen vastaa toisiaan. Tämä havainto heijastui myös tutkimustuloksiin: negatiiviseen 

oireiston ryhmään kuuluvat potilaat eivät eronneet merkitsevästi muista 
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skitsofreniapotilaisten tunteiden tunnistuskyvyssä. Viimeaikaiset tutkimukset deficit-

muotoisesta skitsofreniasta viittaavat oireistoon liittyviin kognitiivisiin vaikeuksiin 

(Cohen ym, 2007; Fervaha ym., 2016; Yu ym., 2015), vaikka esimerkiksi Fervaha ym. 

(2016) eivät havainneet deficit-potilaiden eroavan neurokognitiivisilta taidoiltaan niistä 

skitsofreniapotilaista, joilla oli muuten todettu negatiivisia oireita. Heillä ei myöskään ole 

todettu olevan etu- tai päälakilohkon toiminnoissa eroja muihin skitsofreniapotilaisiin 

(Cohen ym., 2007). Deficit-muotoinen skitsofrenia ei siis välttämättä ole ainoa tekijä, 

joka vaikuttaa skitsofreniapotilaiden suoriutumiseen esimerkiksi kognitiivisissa 

tehtävissä tai tunteiden tunnistuksessa, mutta se voi omalta osaltaan selittää 

skitsofreniapotilaiden välillä havaittuja eroja.  

 

5.2 Tutkimuksen toteutuminen ja luotettavuus 

Tutkimus pyrittiin toteuttamaan kaikkien tutkittavien kohdalla mahdollisimman 

rauhallisissa olosuhteissa samalla tavalla ja samoilla ohjeistuksilla. Olosuhteita ei 

kuitenkaan pystytty saamaan kaikille tutkittaville samanlaisiksi. Skitsofreniapotilaiden 

terveydentilan takia heidät tutkittiin osastolla, kun taas useimmille verrokeille 

tutkimuspaikaksi sopi parhaiten heidän oma kotinsa. Mahdollisia häiriöitä pyrittiin 

vähentämään kahdenkeskisellä tilanteella ja käyttämällä tarvittaessa kuppikuulokkeita 

prosodiatestiä tehdessä. Yhden verrokin kohdalla aikataulujen yhteensovittamisen 

vaikeuden vuoksi testi toteutettiin tilavan lounasravintolan rauhallisessa osassa hiljaisena 

ajankohtana. Prosodiatestin toteutuksessa olisi voinut säännönmukaisesti toistaa jokaisen 

ääninäytteen loppuun asti, jotta tutkimustilanne olisi ollut jokaisen tutkittavan kohdalla 

samanlainen. On kuitenkin havaittu, että jo 200 millisekuntia kestävistä ääninäytteistä on 

mahdollista tunnistaa ihmisten tunnetiloja (Laukkanen, Vilkman, Alku & Oksanen, 

1997). Lisäksi tähän tutkimukseen oli valittu sellaiset ääninäytteet, joista Toivasen ym. 

(2004) tutkimat koehenkilöt tunnistivat helposti tunteita. Näin ollen lyhyempien 

ääninäytteiden käyttämisellä ei luultavasti ole merkittävää vaikutusta tutkimustulokseen.  

Tutkimuksen skitsofreniapotilaille löydettiin hyvin sukupuoleltaan, iältään ja 

koulutustasoltaan vastaavia terveitä verrokkeja. Kuitenkin kuten aiemmin on mainittu, 

aineisto oli kokonaisuudessaan pieni, joten luotettavan tilastollisen analyysin teko oli 

haastavaa. Tilastollisten testien voimakkuus ja teho heikkenevät, kun otoksen koko 

pienenee (Metsämuuronen, 2004, s. 22–24). Näin ollen tässä tutkimuksessa Mann-
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Whitneyn U -testillä saatuja tuloksia pitää tulkita varauksella. Samoin 

skitsofreniapotilaiden heterogeenisyys vaikeuttaa tutkimuksista tehtävien yleistysten 

tekemistä. Verrokkien huonommat pisteet silmien osatestissä selittyvät ainakin osittain 

sillä, että muutaman huonommin suoriutuneen tutkittavan pisteet vaikuttavat 

ryhmätasoon enemmän kuin jos tutkittavien määrä olisi ollut suurempi. Laajemmalla 

aineistolla parametristen testien käyttö mahdollistuu, jolloin on helpompi löytää 

yleistettävämpiä ryhmätasoisia eroja (Metsämuuronen, 2004, s. 22–24). Myös 

taustatekijöiden vaikutusta on mahdollista analysoida tutkittavien määrän ollessa isompi. 

Kuitenkin tämänkin tutkimuksen pienestä aineistosta oli mahdollista keski-, sijainti- ja 

prosenttilukuja analysoimalla löytää eroja skitsofreniapotilaiden ja verrokkien välillä.  

Jonkin verran vaihtelua tuloksiin voi tuoda se, kuinka FEFA 2 -testi tulkitsee virheitä. 

Vaikka osan testin kuvista voi tulkita kahdeksi eri tunteeksi, FEFA 2 -testi määrittele, että 

vain toinen tunne on tulkittu virheellisesti. On myös huomattava, että sekä FEFA 2 -

testistä että prosodiatestistä puuttuvat normitukset, mikä hankaloittaa testien 

luotettavuuden arviointia. Tämän tutkimuksen perusteella testit mittasivat pääsääntöisesti 

sitä, mitä tutkittiin. Kuitenkin esimerkiksi verrokkien vaikeudet tulkita pelokkaita silmiä 

voi kertoa siitä, että FEFA 2 -testin kuvat mittaa suomalaisilla henkilöillä eri tunteiden 

tunnistusta kuin testin suunnittelijat ovat alun perin tarkoittaneet (Russell & Fernández-

Dols, 1997). Tällaisten havaintojen vahvistamiseen tarvitaan toki laajempi normiaineisto.  

 

5.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet  

Tässä tutkimuksessa skitsofreniapotilaiden kyky tunnistaa tunteita kasvojen ilmeistä tai 

puheen prosodiasta ei eronnut merkitsevästi terveiden verrokkien suoriutumisesta. 

Kuitenkin skitsofreniapotilaat saivat kaikkien tutkittavien huonoimmat pisteet, joten 

osalla skitsofreniapotilaista voi olla tunteiden tunnistusvaikeutta. Yksittäisistä tunteista 

surun ja neutraalin tunnetilan tunnistus prosodiasta ja inhon tunnistus kasvoista oli 

vaikeampaa potilaille kuin verrokeille. Potilaat tulkitsivat iloa, hämmästystä ja neutraalia 

tunnetta kielteisiksi tunteiksi verrokkeja enemmän. Myös inhon tulkinta vihaksi oli heillä 

yleisempää kuin verrokeilla, vaikka verrokit tekivät tätä samaa virhetyyppiä. Prosodian 

tunnistuksessa potilaat sekoittivat surun neutraalin tunnetilaan verrokkeja useammin. 

Toisaalta pelon tunnistus oli skitsofreniapotilaille helpompaa. He sekoittivat pelkoa 

vähemmän hämmästykseen kuin verrokit. Pelko on kuitenkin yleisesti vaikea tunne 
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tunnistaa, mikä voi vaikuttaa tuloksiin. Suurin osa potilaista sairasti paranoidista 

skitsofreniaa, mikä voi selittää sekä parempaa kasvojen tunnistusta että heikompaa surun 

tunnistusta prosodiasta. Tämän tutkimuksen tuloksissa on yhteneväisyyttä muiden 

tutkimusten kanssa, mutta isommalla aineistolla voi mahdollisesti löytyä selkeämpiä 

ryhmätasoisia eroja. Samalla voi paljastua, onko muissa kuin surun, inhon ja neutraalin 

tunnetilan tunnistuksessa vaikeutta.  

Skitsofreniapotilailla oli enemmän vaihtelua tunteiden tunnistamisessa kuin verrokeilla, 

mikä viittaa siihen, että tunteiden tunnistamiskyvyssä skitsofreniapotilaat muodostavat 

heterogeenisen ryhmän. Jatkotutkimuksissa olisi tärkeää käyttää samoja menetelmiä kuin 

edellisissä tutkimuksissa, jolloin voidaan vähentää eri materiaalien tuomaa tulosten 

vaihtelevuutta. Näin eri tutkimusten tuloksia olisi helpompi vertailla keskenään, mikä 

auttaa yhteneväisten havaintoja löytämisessä. Myös kulttuurien väliset erot olisi helpompi 

havaita. Prosodian kohdalla ulkomaalaisten mittareiden hyödyntäminen on kielieron takia 

kuitenkin vaikeaa, jolloin samankielisillä tutkittavilla tehtyjen tutkimusten merkitys 

kasvaa. Vaikka tunteita ilmaisussa (Toivanen ym., 2004) ja tulkinnassa (Burkhardt ym., 

2006) on samankaltaisuutta eri kulttuureissa, on samankielisen henkilön ilmaisemien 

tunteiden tulkinta helpompaa kuin erikielisen (Abelin & Allwood, 2000; Burkhardt ym., 

2006; Scherer, 2003).  

Myöhemmissä tutkimuksissa olisi kiinnostava tutkia, mitkä taustatekijät voivat vaikuttaa 

tunteiden tunnistamiseen. Esimerkiksi olisi kiinnostava tietää, miksi tässä tutkimuksessa 

skitsoaffektiivista häiriötä sairastavat potilaat saivat tutkimuksen huonoimmat pisteet. 

Voisi selvittää, liittyikö huonompi suoriutuminen itse diagnoosiin vai yhdistääkö potilaita 

esimerkiksi deficit-oireisto. Jos yhteyksiä tiettyjen oireiden ja tunteiden tunnistus-

vaikeuden välillä on mahdollista havaita myös suomalaisilla skitsofreniapotilailla, on 

potilaiden hoitoja helpompi suunnitella. Ulkomailla skitsofreniapotilaille on tehty 

poikittaistutkimuksia tunteiden tunnistuskyvystä sairauden eri vaiheissa (Comprelli ym., 

2013; Kucharska-Pieture ym., 2005; Leung ym., 2011; Pinkham ym., 2007), ja tällainen 

koeasetelma olisi kiinnostava toteuttaa suomalaisilla potilailla.  Myös pitkittäistutkimuk-

sen toteuttaminen toisi lisätietoa tunteiden tunnistuskyvyn taustatekijöistä. Tunteiden 

tunnistamiskyvyn tutkimus olisi kiinnostava yhdistää esimerkiksi omia tunnekokemuksia 

mittaavaan kyselyyn, jolloin olisi mahdollista saada kokonaisvaltaista tietoa skitsofrenian 

vaikutuksesta potilaiden tunne-elämään. 
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Tunteiden tunnistusta on mahdollista tarkastella erilaisissa koeasetelmissa, joissa 

esimerkiksi voidaan tarkastella sukupuolen (Weiss ym., 2007) ja tunteen intensiteetin 

(Bach ym., 2009; Kohler ym., 2003; Leitman ym., 2010; Phillips ym., 2007) vaikutusta 

tunteiden tunnistamiseen. Sosiaalisten tunteiden (Kurcharska-Pieture ym., 2005) ja 

monitulkintaisten tunteiden tutkiminen skitsofreniapotilailla olisi myös kiinnostavaa. 

Lisätietoa voisi pyrkiä saamaan havainnosta, jonka mukaan emotionaaliseen prosodiaan 

keskittyminen saattaakin parantaa skitsofreniapotilaiden kykyä tunnistaa tunteita (Brazo 

ym., 2014). Kiinnostavaa olisi myös tietää, auttaako kasvojen ja puheäänen yhtäaikainen 

esittäminen myös suomalaisia skitsofreniapotilaita tunteiden tulkinnassa (Simpson ym., 

2013). Tutkimuksissa voisikin käyttää koeasetelmia, jotka vastaavat tarkemmin oikean 

elämän tilanteita. Esimerkiksi on havaittu, että skitsofreniapotilailla on vaikeutta 

tunnistaa tunteita, kun ne esitetään passiivisesti toisen toiminnan yhteydessä, kun 

tunneilmaisut ovat ristiriitaisia tai kun toiseen samanaikaiseen tunneilmaisuun ei saa 

kiinnittää huomiota (Mitchell & Rossell, 2014). Liikkuvien kasvojen ilmeet voivat olla 

skitsofreniapotilaille erityisen vaikeita (Archer, Hay & Young, 1994), mutta kaikki 

havainnot eivät tue tätä tutkimustulosta (Tomlinson ym., 2006). Toisaalta konteksti voi 

tukea kasvojen ilmeiden tulkintaan niin potilailla (Lee ym., 2013) kuin terveillä 

verrokeilla (Milanak & Berenbaum, 2014). Kuitenkin yhtäaikainen tunnetta ilmaisevan 

stimuluksen ja kontekstin esittäminen voi aiheuttaa sen, että tunnepitoista informaatiota 

on liikaa skitsofreniapotilaille analysoitavaksi, minkä takia tunteiden tunnistuskyky 

huononee (Sasson, Pinkham, Weittenhiller, Faso & Simpson, 2016). Jatkotutkimuksia 

varten on siis olemassa lukuisia erilaisia koeasetelmia, joiden avulla voidaan saada 

lisätietoa skitsofreniapotilaiden tunteiden tunnistuskyvystä.  

Kuten Kohler ym. (2003) ehdottavat, mahdollinen jatkotutkimusmahdollisuus on myös 

tunteiden tunnistamisen kuntoutuksen vaikutus. On viitteitä siihen, että tunteiden 

tunnistuskykyä sekä kasvojen ilmeistä että puheen prosodiasta on mahdollista saada 

paremmaksi harjoittelemalla (Kurz & Richardson, 2012; Marsh ym., 2016; Tan, Lee & 

Lee, 2016; Wölwer & Frommann, 2011). Tehokkain tukimuoto skitsofreniapotilaiden 

toimintakyvyn parantamiseksi on antaa skitsofreniapotilaille myös kognitiivista 

harjoitusta tunteiden tunnistuskyvyn harjoittamisen lisäksi (Hooker ym., 2012; Marsh 

ym., 2016). Harjoittelun on todettu vaikuttavan aivotasolla tunteiden tunnistuksesta 

vastaaviin hermoverkkoihin (Hooker ym., 2012). Tunteiden tunnistuskyvyllä ei ole 

havaittu suoranaista yhteyttä sosiaaliseen toimintakykyyn (Kurz & Richardson, 2012; 
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Tan ym., 2016; Wölwer & Frommann, 2011) tai elämänlaatuun (Maat ym., 2012), mutta 

on mahdollista, että tunteiden tunnistaminen hyödyttää sosiaalisissa tilanteissa toimimista 

(Wölwer & Frommann, 2011).  

Tämän tutkimuksen tulosten peilaaminen muihin tutkimuksiin osoittaa sen, kuinka 

monisyinen ilmiö tunteiden tunnistuskyky skitsofreniassa on. Aivan kuten päivitetty 

tautiluokitus DSM-V on luopunut skitsofrenian alakategorioista, voivat laidasta laitaan 

saadut tutkimustulokset itse asiassa heijastaa skitsofrenian monimuotoisuutta. Tämänkin 

tutkimuksen pienessä aineistossa osa potilaista suoriutui tunteiden tunnistamisesta 

verrokkien tasoisesti, mutta osalla oli selkeämmin tunteiden tunnistusvaikeuksia. 

Tulevien tutkimusten haasteena olisikin saada kokoon niin iso ja ainakin osittain 

homogeeninen potilasaineisto tunteiden tunnistamisesta, että yhteyksiä oireisiin, 

sairauden kestoon ja diagnoosiin olisi mahdollista saada paremmin. Tämän pro gradu -

työn perusteella voidaan todeta, että osalla skitsofreniapotilaista voi olla vaikeuksia 

tunnistaa tunteita kasvojen ilmeistä ja puheen prosodiasta. Tämä havainto voi auttaa 

skitsofreniapotilaita, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa havaitsemaan tunteiden 

tunnistusvaikeutta ja sen yhteyttä mahdollisiin sosiaalisen vuorovaikutuksen ja 

kommunikoinnin vaikeuksiin. Näin myös skitsofreniapotilaiden kuntoutusta ja arjesta 

selviytymistä voidaan suunnitella ja toteuttaa paremmin.  
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Tutkimuksen nimi: Skitsofreniapotilaiden kyky tunnistaa tunneilmaisuja 

 

Tutkimuksen tarkoitus 

Teitä pyydetään osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää 

skitsofreniapotilaiden kykyä tunnistaa muiden ihmisten tunneilmaisuja kasvojen 

ilmeiden ja äänen sävyjen perusteella. Olemme arvioineet, että sovellutte tutkimukseen, 

koska olette 18–65 -vuotias ja teille on joko diagnosoitu skitsofrenia tai 

skitsoaffektiivinen häiriö. Tutkittavia rekrytoidaan lähtökohtaisesti kolmekymmentä.  

 
Tutkimuksen kulku 

Tutkimus kestää noin 60–80 minuuttia, ja se suoritetaan lähtökohtaisesti yhdellä 

tutkimuskerralla. Tarvittaessa testin puolivälissä pidetään pieni tauko. Tapauskohtaisesti 

testaus voidaan suorittaa kahdella eri tutkimuskerralla. Tutkimuksessa teette neljä 

erilaista tehtävää, jotka liittyvät tunteiden tunnistamiseen kasvoista ja äänestä sekä 

kielelliseen tuottamiseen ja ymmärtämiseen. Lisäksi sairauskertomuksestanne 

selvitetään, milloin olette saanut skitsofrenia- tai skitsoaffektidiagnoosin sekä 

minkälainen oirekuva ja lääkitys teillä on. Tehtävistä suoriutuminen ei vaadi Teiltä 

erityistaitoja Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta teille palkkiota, ja 

tutkimuskäynnit ovat teille ilmaisia.  

 
Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit 

Tutkimuksesta ei ole Teille suoranaisesti hyötyä tai haittaa. Kuitenkin 

osallistumisenne auttaa selvittämään, kuinka skitsofreniapotilaat tunnistavat muiden 

ihmisten tunteita. Tämä tuo lisätietoa skitsofreniasta ja skitsofreniapotilaiden 

sosiaalisen kanssakäymisen piirteistä, joten tuloksista on mahdollista saada 

potilastyötä edistävää tietoa.  

 
Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen 

Tutkimuksessa henkilöllisyytenne sekä muut tunnistettavat tiedot ovat ainoastaan 

tutkimuksen henkilökunnan tiedossa, ja he kaikki ovat salassapitovelvollisia. Kaikkia 

teistä kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään koodattuina siten, ettei yksittäisiä 

tietojanne pystytä tunnistamaan tutkimustuloksista. Tutkimusrekisteriin tallennetaan 

vain tutkimuksen kannalta välttämättömiä tietoja ja rekisteriä säilytetään (missä) 

kymmenen vuotta tutkimuksen päättymisen jälkeen. Tutkimusrekisteristä on laadittu 

rekisteriseloste, jonka saatte halutessanne nähtäväksi.  

 

Jos osallistumisenne tutkimukseen jostain syystä keskeytyy, keskeyttämiseen mennessä 

kerättyjä tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa.  

 

Vapaaehtoisuus 

Osallistuminen tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Voitte kieltäytyä 

osallistumasta, keskeyttää osallistumisenne tai peruuttaa suostumuksenne syytä 

ilmoittamatta milloin tahansa. Kieltäytymisenne, osallistumisen keskeyttäminen tai 

suostumuksen peruuttaminen eivät vaikuta mitenkään mahdollisesti tarvitsemaanne 

hoitoon nyt tai tulevaisuudessakaan.  
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Tutkimustuloksista tiedottaminen 

Tutkimuksen tuloksista on mahdollista lukea pro gradu -tutkielmasta, joka valmistuu 

vuoden 2016 aikana. Mahdollisuuksien mukaan tulosten pohjalta kirjoitetaan artikkeli 

kansainväliseen tieteellisen lehteen.  

 

Tutkimuksesta vastaavan lääkärin ja tutkijoiden yhteystiedot 

 

Tutkimuksesta vastaavana henkilönä toimii:  

  Matti Lehtihalmes, logopedian professori 

  Humanistinen tiedekunta, logopedia 

PL 1000, 90014 Oulun yliopisto 

0294 48 3390, matti.lehtihalmes@oulu.fi 

 

Tutkimuksesta vastaavana lääkärinä toimii:  

 

  Juha Veijola, psykiatrian professori 

  Oulun yliopistollinen sairaala, psykiatrian tulosalue 

  Kliinisen lääketieteen laitos, psykiatria  

PL 5000, 90014 Oulun yliopisto 

040-5237413, juha.veijola@oulu.fi  

 

 

Tutkijana toimii:  

  Anu Kyllönen, logopedian opiskelija 

  050 540 7092, anu.kyllonen@student.oulu.fi   

 
  

mailto:matti.lehtihalmes@oulu.fi
mailto:juha.veijola@oulu.fi
mailto:anu.kyllonen@student.oulu.fi
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Tutkimuksen nimi: Skitsofreniapotilaiden kyky tunnistaa tunneilmaisuja 

 

Tutkimuksen tarkoitus 

Teitä pyydetään terveenä vertailuhenkilönä osallistumaan tutkimukseen, jonka 

tarkoituksena on selvittää skistofreniapotilaiden kykyä tunnistaa muiden ihmisten 

tunneilmaisuja kasvojen ilmeiden ja äänen sävyjen perusteella. Olemme arvioineet, että 

sovellutte tutkimukseen, koska vastaatte skitsofreniaa sairastavaa tutkittavaa iän, 

sukupuolen ja koulutustason mukaan eikä teillä ole häiriötä, joka voi vaikuttaa tunteiden 

tunnistamiseen, esimerkiksi autismin kirjon häiriötä tai akuutteja 

mielenterveysongelmia. Skitsofreniapotilaita ja heitä vastaavia tutkittavia rekrytoidaan 

lähtökohtaisesti kolmekymmentä.  

 
Tutkimuksen kulku 

Tutkimus kestää noin 60–80 minuuttia, ja se suoritetaan lähtökohtaisesti yhdellä 

tutkimuskerralla. Tarvittaessa tutkimuskerran puolivälissä pidetään pieni tauko. 

Tutkimuksessa teette neljä erilaista tehtävää, jotka liittyvät tunteiden tunnistamiseen 

kasvoista ja äänestä sekä kielelliseen tuottamiseen ja ymmärtämiseen. Tehtävistä 

suoriutuminen ei vaadi Teiltä erityistaitoja. Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta 

teille palkkiota, ja tutkimuskäynnit ovat teille ilmaisia.  

 
Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit 

Tutkimuksesta ei ole Teille suoranaisesti hyötyä tai haittaa. Kuitenkin 

osallistumisenne auttaa selvittämään, kuinka skitsofreniapotilaat tunnistavat muiden 

ihmisten tunteita. Tämä tuo lisätietoa skitsofreniasta ja skitsofreniapotilaiden 

sosiaalisen kanssakäymisen piirteistä, joten tuloksista on mahdollista saada 

potilastyötä edistävää tietoa.  

 
Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen 

Tutkimuksessa henkilöllisyytenne sekä muut tunnistettavat tiedot ovat ainoastaan 

tutkimuksen henkilökunnan tiedossa, ja he kaikki ovat salassapitovelvollisia. Kaikkia 

Teistä kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään koodattuina siten, ettei yksittäisiä 

tietojanne pystytä tunnistamaan tutkimustuloksista. Tutkimusrekisteriin tallennetaan 

vain tutkimuksen kannalta välttämättömiä tietoja ja rekisteriä säilytetään (missä) 

kymmenen vuotta tutkimuksen päättymisen jälkeen. Tutkimusrekisteristä on laadittu 

rekisteriseloste, jonka saatte halutessanne nähtäväksi.  

 

Jos osallistumisenne tutkimukseen jostain syystä keskeytyy, keskeyttämiseen mennessä 

kerättyjä tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa.  

 

Vapaaehtoisuus 

Osallistuminen tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Voitte kieltäytyä 

osallistumasta, keskeyttää osallistumisenne tai peruuttaa suostumuksenne syytä 

ilmoittamatta milloin tahansa.  
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Tutkimustuloksista tiedottaminen 

Tutkimuksen tulokset tullaan julkaisemaan tutkijan pro gradu -tutkielmassa, joka 

valmistuu vuoden 2016 aikana. Mahdollisuuksien mukaan tulosten pohjalta kirjoitetaan 

artikkeli kansainväliseen tieteellisen lehteen.  

 

Tutkimuksesta vastaavan lääkärin ja tutkijoiden yhteystiedot 
 

Tutkimuksesta vastaavana henkilönä toimii:  

  Matti Lehtihalmes, logopedian professori 

  Humanistinen tiedekunta, Logopedia 

PL 1000, 90014 Oulun yliopisto 

0294 48 3390, matti.lehtihalmes@oulu.fi 

 

Tutkimuksesta vastaavana lääkärinä toimii:  

Juha Veijola, psykiatrian professori 

Oulun yliopistollinen sairaala, psykiatrian tulosalue 

  Kliinisen lääketieteen laitos, psykiatria  

PL 5000, 90014 Oulun yliopisto 

040-5237413, juha.veijola@oulu.fi 

 

Tutkijana toimii:  

  Anu Kyllönen, logopedian opiskelija 

  050 540 7092, anu.kyllonen@student.oulu.fi 
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TUTKITTAVAN SUOSTUMUSASIAKIRJA   potilaan versio 
Versio 1, 5.5.2015 

 

Minua on pyydetty osallistumaan Skitsofreniapotilaiden kyky tunnistaa tunneilmaisuja -

tutkimukseen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka skitsofreniapotilaat tunnistavat 

tunteita kasvojen ilmeistä ja äänen sävyistä. Olen lukenut tutkimusta koskevan tiedotteen ja saanut 

mahdollisuuden esittää tarkentavia kysymyksiä ja keskustella niistä. Tunnen saaneeni riittävästi 

tietoa oikeuksistani, tutkimuksen tarkoituksesta ja siihen osallistumisesta sekä tutkimukseen 

osallistumisen hyödyistä ja mahdollisista riskeistä.  

 

Tiedän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on oikeus kieltäytyä 

tutkimukseen osallistumisesta ja myöhemmin halutessani myös syytä ilmoittamatta keskeyttää 

tutkimus tai peruuttaa suostumukseni. Kieltäytymiseni, osallistumisen keskeyttäminen tai 

suostumukseni peruuttaminen eivät vaikuta mitenkään mahdollisesti tarvitsemaani hoitoon nyt tai 

tulevaisuudessa. Jos päätän peruuttaa suostumukseni tai osallistumiseni tutkimukseen keskeytyy 

jostain muusta syystä, keskeyttämiseen mennessä kerättyjä tietoja käytetään osana 

tutkimusaineistoa. Tiedän, että minusta kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä 

luovuteta ulkopuolisille. Tulokset arkistoidaan suostumukseni mukaan niin, ettei yksittäistä 

henkilöä voida arkistoitujen tietojen perusteella tunnistaa. Näiden tietojen perusteella suostun 

osallistumaan tutkimukseen.  

 

 

Suostun, että terveydentilaani ja sairauttani koskevia tietoja voidaan etsiä  

potilasasiakirjoista ja käyttää niitä tässä tutkimuksessa  Kyllä ___ Ei ___ 

 

 

 

Paikka ____________________________ Aika _______________________________ 

 

 

Tutkittavan nimi _________________________ Henkilötunnus _______________________ 

 

Tutkittavan/huoltajan/edunvalvojan allekirjoitus ___________________________________ 

ja nimenselvennys  

Osoite ja puhelinnumero   ___________________________________ 

 

 

Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus ___________________________________ 

ja nimenselvennys 

Osoite ja puhelinnumero   ___________________________________ 

 

 

Tutkimuksesta vastaavana henkilönä toimii  ___________________________________ 

 

Osoite ja puhelinnumero   ___________________________________ 

 

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

suostumuksen vastaanottajalle. 



Liite 5 

TUTKITTAVAN SUOSTUMUSASIAKIRJA  
Versio 1, 21.9.2015 

 

Minua on pyydetty terveenä vertailuhenkilönä osallistumaan Skitsofreniapotilaiden kyky tunnistaa 

tunneilmaisuja -tutkimukseen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka skitsofreniapotilaat 

tunnistavat tunteita kasvojen ilmeistä ja äänen sävyistä. Olen lukenut tutkimusta koskevan 

tiedotteen ja saanut mahdollisuuden esittää tarkentavia kysymyksiä ja keskustella niistä. Tunnen 

saaneeni riittävästi tietoa oikeuksistani, tutkimuksen tarkoituksesta ja siihen osallistumisesta sekä 

tutkimukseen osallistumisen hyödyistä ja mahdollisista riskeistä.  

 

Tiedän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on oikeus kieltäytyä 

tutkimukseen osallistumisesta ja myöhemmin halutessani myös syytä ilmoittamatta keskeyttää 

tutkimus tai peruuttaa suostumukseni. Kieltäytymiseni, osallistumisen keskeyttäminen tai 

suostumukseni peruuttaminen eivät vaikuta mitenkään mahdollisesti tarvitsemaani hoitoon nyt tai 

tulevaisuudessa. Jos päätän peruuttaa suostumukseni tai osallistumiseni tutkimukseen keskeytyy 

jostain muusta syystä, keskeyttämiseen mennessä kerättyjä tietoja käytetään osana 

tutkimusaineistoa. Tiedän, että minusta kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä 

luovuteta ulkopuolisille. Tulokset arkistoidaan suostumukseni mukaan niin, ettei yksittäistä 

henkilöä voida arkistoitujen tietojen perusteella tunnistaa. Näiden tietojen perusteella suostun 

osallistumaan tutkimukseen.  

 

 

 

Paikka ____________________________ Aika _______________________________ 

 

 

Tutkittavan nimi _________________________ Henkilötunnus _______________________ 

 

Tutkittavan/huoltajan/edunvalvojan allekirjoitus ___________________________________ 

ja nimenselvennys  

Osoite ja puhelinnumero   ___________________________________ 

 

 

Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus ___________________________________ 

ja nimenselvennys 

Osoite ja puhelinnumero   ___________________________________ 

 

 

Tutkimuksesta vastaavana henkilönä toimii  ___________________________________ 

 

Osoite ja puhelinnumero   ___________________________________ 

 

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

suostumuksen vastaanottajalle. 


