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SANAN TUTTUUS JA TOISTO ETENEVÄSSÄ SUJUMATTOMASSA AFASIASSA
Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten tuttuuden perusteella valitut
kuvat sekä kuntoutettavien kuvien toistaminen vaikuttivat afaattisen henkilön
nimeämissuoritukseen, sanaston pysyvyyteen ja sanaston mahdolliseen uudelleen
oppimiseen. Kuntoutukseen valitut kuvat otettiin tutkimushenkilön kotoa, jonka
yhteydessä tutkimushenkilö luokitteli kuvat joko tutuiksi tai vähemmän tutuiksi niiden
tärkeyden, visuaalisen yleisyyden sekä käyttömäärän perusteella. Sanaluokiksi valittiin
substantiivit ja verbit. Valitut 120 kuvaa jaettiin harjoittelemattomaan ja harjoiteltuun
sanastoon, joiden eroavaisuuksia nimeämisessä tarkasteltiin toiston ja tuttuuden kautta.
Toistamisella havaittiin positiivinen yhteys tutkimushenkilön suoriutumiseen
nimeämisessä. Oikein nimettyjen sanojen määrä lähti kasvuun jo terapiajakson toisella
viikolla. Harjoittelemattoman ja harjoitellun sanaston välillä oli eroja tutkittavan
nimetessä harjoiteltuja sanoja paremmin. Sanojen tuttuuseroilla ei ollut tilastollista
merkitsevyyttä nimeämiseen kummankaan sanaluokan kohdalla. Tulokset olivat
kuitenkin suuntaa antavia tutumpien sanojen positiiviseen vaikutukseen, sillä
tutkimushenkilö nimesi prosentuaalisesti enemmän oikein tutumpia kuin vähemmän
tuttuja sanoja. Toiston havaittiin olevan tilastollisesti merkitsevä tekijä sanaston
pysyvyydessä, kun taas tuttuuden merkitys pysyvyyden ennustajana oli heikko.
Toistamisen määrä olisi hyvä huomioida kuntoutusjaksoa mietittäessä. Sanojen
tuttuusasteen huomioiminen kuvavalinnassa yhdessä toistamisen kanssa voisi hyödyttää
kuntoutujaa, mutta sen ylläpitävää hyötyä sekä motivoivuusastetta tulisi tarkastella
kriittisesti.

Avainsanat: nimeäminen, primaari progressiivinen afasia, subjektiivinen kokemus,
sanafrekvenssi, sanaluokat
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1

JOHDANTO

Etenevä sujumaton afasia on otsa-ohimolohkorappeuman kielellinen muoto, jossa
sanahaun sekä kuvan nimeämisen ongelmat ovat yleisiä (Knibb, Woollams, Hodges &
Patterson, 2009). Kyseisessä afasiamuodossa vaikeudet näkyvät kieliopillisten
rakenteiden yksinkertaistumisena puheessa sekä sanahaunvaikeudesta johtuvana puheen
työläytenä. Kuvien nimeämisessä ilmenee usein myös äännevirheitä (Grossman, 2012;
Gunawardena, Ash, McMillan, Avants, Gee & Grossman, 2010).
Etenevissä

afasiamuodoissa

nimeämiskuntoutuksen

päätavoitteena

on

sanaston

ylläpitäminen ja parhaassa tapauksessa jo menetettyjen sanojen uudelleenoppiminen
(Tippett, Hillis & Tsapkini, 2015). Siten terapiassa tapahtuvan toistomäärän lisäksi
kuntoutukseen valitaan kuvia siitä näkökulmasta, mitkä ovat kuntoutettavalle tärkeitä
asioita ja minkälaista sanastoa henkilön olisi helpointa omaksua uudelleen (Renvall,
Nickels, Davidson, 2013a).
Kuntoutettavaa sanastoa valikoitaessa kiinnitetään yhä enemmän huomiota sanahakua
helpottaviin tekijöihin, kuten tuttuuteen ja sanojen yleisyyteen puheessa ja kirjoitetussa
kielessä (Renvall ym., 2013a). Sanojen tuttuus perustuu puhujan omakohtaiseen
kokemukseen sanojen käyttömäärästä ja tärkeydestä (Colombo, Pasini & Balota, 2006;
Meschyan & Hernandez, 2002). Sanaston henkilökohtainen tärkeys eli tuttuus voisi siten
näyttäytyä positiivisena tekijänä nimeämistilanteessa sekä tarkasteltaessa sanaston
pysyvyyttä (Colombo ym., 2006).
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tarkastella puheterapiassa tapahtuvan
toiston ja sanan tuttuuden merkityksiä nimeämiseen. Mielenkiintoista olisi löytää
positiivinen yhteisvaikutus tai yksittäinenkin merkitsevä tekijä mahdollisiin nimeämisen
muutoksiin etenevän sujumattoman afasian sanastoa ylläpitävässä kuntoutuksessa.
Tutkimuksen myötä myös sanan tuttuudelle voisi antaa lisää painoarvoa tehtäessä
kuvavalintoja kuntoutusjaksoa varten.

2

Etenevä sujumaton afasia

Etenevä sujumaton afasia (engl. Agrammatic/nonfluent variant of primary progressive
aphasia, PPA-G) tai agrammaattinen primaari progressiivinen afasia on yksi etenevän
afasiamuodon varianteista, jossa puheen tuoton ja ymmärtämisen prosessoinnin ongelmat
kohdistuvat kieliopillisiin rakenteisiin (Gorno-Tempini ym., 2011; , Graham & Rochon,
2007). Siitä johtuen nimen lyhenteen G viittaa grammatismiin eli kielioppiin ja
puolestaan a-etuliite eli agrammatismi viittaa kieliopillisten virheiden esiintymiseen
puheessa (Turkstra, 2011 s. 54–55).
Agrammaattinen

primaari

progressiivisen

afasia

liitetään

usein

otsa-

ohimolohkorappeumaan (frontotemporaalidegeneraatio, FTD) (Mesulam ym., 2008;
Mandelli, Vilaplana ym., 2016). Frontotemporaalidegeneraatiossa neuronikato eli atrofia
painottuu otsa- ja ohimolohkon alueille aiheuttaen erilaisia käyttäytymisen muutoksia,
dementiaoireistoa sekä puheen ja kielen häiriöitä. Etenevä sujumaton afasia on otsaohimolohkorappeuman kielelliseen häiriöön painottuva muoto (Mandelli, Vilaplana ym.,
2016). PPA-G:lle läheiset variantit ovat semanttinen dementia (SD), jossa merkittävässä
roolissa ovat sanahaun vaikeudet sekä sanojen merkitysten heikentynyt tuotto ja
ymmärtäminen, sekä etenevän afasian behavioraalinen variantti (engl. Behavioral variant
of Primary Progressive Aphasia, BvPPA). Behavioraalisessa muodossa estoton
käyttäytyminen ja tunne-elämän ongelmat ovat valta-alalla, jonka lisäksi henkilöllä
ilmenee sanahaun vaikeutta. Kyseisille kolmelle variantille on yhteistä niiden
luokiteltavuus frontotemporaalidegeneraation muodoiksi.
Etenevässä sujumattomassa afasiassa aivojen neuronikadon keskittymät paikallistuvat
vasemman hemisfäärin frontaalialueen alaosiin sekä temporaalialueen etu- ja takaosiin
(Grossman, 2012; Gunawardena ym., 2010). Kyseisten alueiden yhteyttä juuri PPA-G muotoon on pystytty todistamaan aivokuvantamismenetelmin sekä tutkimalla erästä
rappeuma-altista neuroniryhmää (von Economo) (Grossman, 2012). Von Economo neuronien on arveltu olevan osallisia kieliopillisessa prosessoinnissa ja ne sijaitsevat
frontaalialueen alaosissa. Kyseisten neuronien rappeutumista on havaittu otsa-
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ohimolohkorappeumassa ja siten yhtenä tekijänä PPA-G:n patologiaan ja kielellisiin
ongelmiin. Atrofiaesiintymät otsalohkon alapoimussa, Sylviuksen uurteen alueella sekä
valkean aineen radoissa vaikuttavat oleellisesti myös puheen motoriseen sujuvuuteen
(Catani ym., 2013; Mandelli ym., 2014; Mandelli ym., 2016; Griffis, Nenert, Allendorfer
& Szaflarski, 2017). Täten potilailla voi ilmetä puheliikkeiden suunnittelun vaikeutta eli
puheen apraksiaa. Myös puheen artikulaatiosuorituksesta vastaavasta otsalohkon
alemmasta poimusta sekä hippokampuksen kuorialueilta on löydetty atrofiaa (Mandelli
ym., 2016).
Taudin luokittelu pelkästään kielelliseksi variantiksi ei ole yksinkertaista sen
progressiivisuuspiirteen sekä mahdollisesti taustalta myöhemmin löytyvän muun
dementoivan sairauden vuoksi (Gunawardena ym., 2010). Yleinen oirekuva on pitkään
kuitenkin pääasiallisesti kieleen ja puheeseen painottuva etenevä häiriö, joka vuosien
saatossa voi johtaa muistiongelmiin ja puhumattomuuteen eli mutismiin (Mesulam ym.,
2017).

Puheen ja kielen ongelmat etenevässä sujumattomassa afasiassa
Etenevässä sujumattomassa afasiassa anomia eli nimeämisvaikeus on yleinen ja toisinaan
ensisijainen kielellinen ongelma (Rogalski, Rademaker, Mesulam & Weintraub, 2008).
Anomian

taso

voi

vaihdella

yksittäisistä

sanan

äännevirheistä

täydelliseen

kyvyttömyyteen nimetä kuvaa tai löytää sanaa. Sanatasolla voi esiintyä fonologisia
virheitä, kuten esimerkiksi äänteiden puuttumisia eli omissioita tai äänteiden
korvautumisia toisilla äänteillä (substituutiot) tai kyvyttömyytenä löytää kohdesanaa.
Sanat voivat myös korvautua merkitykseltään samaan kategoriaan kuuluvalla sanalla
(Budd ym., 2010; Thompson ym., 2012).
Agrammatismi ilmenee PPA-G:tä sairastavan henkilön puheessa usein sana- ja
lauserakenteiden eli syntaksin hallinnan vaikeuksina (Graham ym., 2016). Tällöin puhuja
tuottaa kieliopillisesti yksinkertaisia lauseita tai lauseissa esiintyy paljon kieliopillisia
virheitä (Thompson & Mack, 2014; Marcotte ym., 2017). Virheet tulevat esille
esimerkiksi verbien taivutusmuotojen vääristyminä sekä sanajärjestyksen muutoksina
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lauseessa (Thompson, Lukic, King, Mesulam & Weintraub, 2012; Machado, Carvalho
Campanha, Caramelli & Carthery-Goulart, 2014). Puheen ymmärtämisen osalta myös
syntaktisesti monimutkaisten lauseiden prosessointi on hidastunutta tai se ei onnistu
(Graham ym., 2016; Charles ym., 2014). Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi PPA-G:tä
sairastavan henkilön puheessa voi ilmetä apraksiaa, joka itsessään tekee puheesta hidasta
ja erittäin työlästä. Toisinaan apraksiaa ja agrammatismia on hyvin vaikeaa erottaa
toisistaan, joka Grahamin ym. (2016) mukaan johtuisi löyhästä diagnostisesta
rajanvedosta niiden välillä.

Sanahaun vaiheet ja nimeämisvaikeus
Sanahakua tutkitaan yleensä kuvien nimeämisen kautta, jolloin itse sanan fysiologista
tuottoa edeltäneitä tekijöitä voidaan tarkastella (Colombo ym., 2006). Nimeämistä
kutsutaan myös sanan prosessoinniksi, sillä nimettävän kohteen kognitiivinen
työstäminen alkaa nähdystä aistiärsykkeestä (Kittredge, Dell, Verkuilen & Schwartz,
2008).
Sanan

prosessoinnin

tasojen

katsotaan

nykyisin

olevan

hyvin

aktiivisesti

vuorovaikutuksessa toisiinsa, jolloin sanahaun vaiheisiin osallistuvia tasoja on
vaikeampaa rajata (Levelt, 1999; Martin, 2006, s.23–24; Martin, Dell, Saffran &
Schwartz, 1994; Migliaccio ym., 2016). Karkeasti jaoteltuna malleissa esiintyvät tasot
ovat konseptuaalinen, semanttinen, semanttis-leksikaalinen ja fonologis-leksikaalinen
(Hillis, 2007; Kittredge ym., 2008). Konseptuaalisella tasolla nähty objekti (asia tai esine)
tai sana prosessoidaan ja sille ominaiset merkitysyleistymät eli konseptit aktivoituvat
(Kittredge ym., 2008). Tässä vaiheessa nähdylle esineelle aktivoituvat tiedot siitä, mitkä
visuaaliset piirteet liittyvät juuri kyseiseen objektiin. Semanttisella tasolla, objektin
tunnistusvaiheessa, tapahtuvat havaintojen eriyttäminen sekä sanojen merkitysten
yhdistely (Hillis, 2007). Semanttis-leksikaalisella tasolla tehdään sanavalinta, joka liittyy
vain puheen tuottoon eikä reseptiiviseen (ymmärtävään) puoleen. Merkitysten
yhdistämisen jälkeen fonologis-leksikaalisella, eli sanojen muodon järjestämisen tasolla,
kohdesanalle ominaiset sanan muodot (leksikaaliset edustumat) aktivoituvat. Sana saa
kyseisessä vaiheessa puhutun muodon (Laine & Martin, 2006, s.23–24).
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Edellä

mainittujen

aktivaatiomallit,

tasojen

joissa

välistä

kielellinen

vuorovaikutusta
prosessointi

kuvastavat

nähdään

interaktiiviset

tasojen

erilaisina

edustumaverkkoina (Norris, 2013). Edustumat aktivoituvat sitä mukaa, miten ne ovat
vuorovaikutuksessa muihin edustumiin. Mallissa oleellista on, että jokainen sanan
prosessoinnin taso heijastaa aktivaatiota sitä edeltäneisiin yksiköihin, jolloin tiettyjen
edustumien väliset yhteydet vahvistuvat ja aktivaatio voi jatkua prosessoinnin tasolta
seuraavalle.
Nimeämisvaikeudet semanttis-leksikaalisella tasolla näkyvät semanttisina parafasioina,
jolloin kohdesanalle aktivoituu merkitykseltään väärä sana (Hillis, 2007). Ongelmat
tulevat ilmi merkitykseltään samasta kategoriasta olevien kuvien nimeämisen vaikeutena
eli semanttisena häiriönä (engl. Semantic Interference). Oletuksena on kohdesanalle
monen merkityksen samanaikainen aktivaatio, joka lisää virheellisen merkitysedustuman
valintaa. Fonologis-leksikaalisen tason häiriössä kohdesanan merkityksen prosessointi
onnistuu, mutta sanan muotoon liittyvät edustumat aktivoituvat virheellisesti. Tällöin
nimeämisessä ilmenee äännevirheitä (fonologinen parafasia) sekä kieliopillisia virheitä
eli agrammatismia. Fonologis-leksikaalisella tasolla ilmenevät virheet voivat olla myös
semanttisia, jolloin kohdetta nimettäessä samaan merkityskategoriaan kuuluva häiriöääni
voi

aiheuttaa

assosiaatiovirheen

(Mädebach,

Kieseler

&

Jescheniak,

2017).

Puheliikkeiden suunnittelun vaikeus eli apraksia ja muut puheen motoriset häiriöt
ilmentyvät viimeisen tason (sanojen muodon järjestämisen) jälkeen artikulatorisella
tasolla, mutta raja on häilyvä. (Cassidy, 2016; Hillis, 2007).
Anomian paikallistumasta sanan prosessoinnin eri tasoilla agrammaattisessa etenevässä
afasiassa ei ole täysin yksiselitteistä näyttöä (Mack ym., 2013). Pääasiallisesti
nimeämisvaikeuden
agrammaattisessa

on

ajateltu

muodossa

olevan

fonologisten

fonologis-leksikaalisessa
virheiden

ilmeneminen

tasossa,
puheessa

sillä
ja

nimeämisessä ovat valta-alalla. Väärät sanavalinnat ovat harvinaisempia, mitkä
viittaisivat puolestaan semanttis-leksikaalisen tason häiriöön. Näyttöä fonologisen tason
prosessoinnin ongelmasta on muun muassa Mackin ym. (2013) tutkimuksessa, jossa

6

PPA-G -potilaat hyötyivät enemmän sanan toistamistehtävässä siihen fonologisesti
läheisesti liittyvästä sanasta kuin semanttisesti läheisestä sanasta. Nimeämistilanteessa
tutkittavat hyödynsivät sanojen merkityspuolta, mikä näkyi monimerkityksisten sanojen
sujuvampana nimeämisenä. Mack ym. (2013) totesivat etenevää sujumatonta afasiaa
sairastavien henkilöiden käyttävän sanan prosessoinnissa häiriötöntä tasoa, joka tässä
tapauksessa oli semanttis-leksikaalisen prosessoinnin taso.
Semanttisen kategorisoinnin tehtävät puolestaan antavat viitteitä siitä, että etenevässä
sujumattomassa afasiassa nimeäminen ja prosessoinnin taso eivät ulotu vain sanan
muodon järjestelyn tasolle (Rogalski, Rademaker, Mesulam & Weintraub, 2008;
Thompson ym., 2012). Thompsonin ym. (2012) tutkimuksessa semanttista dementiaa
sairastavien lisäksi myös PPA-G- potilailla havaittiin semanttista häirintää nimeämisen
aikana. Tutkimuksessa nimettävä kuvat esitettiin eri aikavälein kategorioidensa sisällä.
Thompson ym. (2012) ennustivat, että vaikeaa anomiaa sairauden myöhäisvaiheessa
tulisi esiintymään erityisesti niillä PPA-G -potilailla, joilla oli ongelmia semanttisessa
prosessoinnissa tutkimuksen aikana. Kuva-sana-yhdistelyssä on PPA-G - potilailla
havaittu semanttis-leksikaalisella tasolla vaikeuksia silloin kun sana ja sitä vastaava kuva
liittyvät samaan merkityskontekstiin (Rogalski ym., 2008).

Nimeäminen sanaluokkien välillä
Nimeämistä koskevissa tutkimuksissa on keskitytty sanaluokista eniten substantiiveihin
ja verbeihin agrammaattisessa primaarissa progressiivisessa afasiassa (Hillis, Sangjin &
Ken, 2004; Mack ym., 2015; Thompson, Lukic, King, ym., 2012; Wilson, Galantucci,
Tartaglia & Gorno-Tempini, 2012). On todettu, että substantiivien nimeäminen on
helpompaa ja sanaston uudelleen oppimisessa juuri substantiivit palautuvat puheeseen
verbejä paremmin (Thompson ym., 2012). Mackin ym. (2015) tutkimuksessa PPA-G potilailla verbien nimeämisen havaittiin olevan hankalampaa ja uudelleen opitun sanaston
joukossa oli verrattain vähemmän verbejä. Syytä substantiivien parempaan nimeämiseen
on etsitty niiden konkreettisuuden kautta (Thompson ym., 2012).
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Verbeistä on tutkittu muun muassa niiden eri argumenttitasojen vaikutusta nimeämiseen
niin etenevien afasioiden kuin aivoverenkiertohäiriöistä (AVH-afasia) johtuvien
afasioiden kohdalla (Cho-Reyes & Thompson, 2012; Graham & Rochon, 2007; Kim &
Thompson, 2004; Marcotte, Graham, Black & Leonard, 2014; Thompson ym., 2012).
Argumenttitasolla tai transitiivisuudella tarkoitetaan verbien ympärille rakennettavien
tekijöiden määrää, jolloin verbi saavuttaa tarpeellisen informaatiotason lauseessa
(Savolainen, 2001). Esimerkiksi transitiiviverbit tarvitsevat subjektin lisäksi objektin,
jolloin puhutaan kahden tason argumentista. Intransitiiviverbit ovat yksiargumenttisia,
jolloin ne eivät voi saada subjektin lisäksi objektia. Jotkin intransitiiviverbit ovat itsessään
täysin informatiivisia eli nollapaikkaisia argumenttitasoltaan (esimerkiksi verbi sataa).
Ero ei kuitenkaan aina ole selkeä kyseisten määritelmien kohdalla.
Kim ja Thompson (2004) tutkivat Alzheimer-potilaiden sekä agrammaattisten potilaiden
verbien tuottoa. Selvisi, että agrammaattista afasiaa sairastavilla tutkimushenkilöillä
ilmeni vaikeuksia verbien syntaksissa sekä eri argumenttitason toimintakuvien
nimeämisessä. Moniargumenttisten verbien perusmuodon nimeäminen toimintakuvista
oli vaikeampaa verrattuna yksipaikkaisiin eli intransitiiviverbeihin. Myös Thompson ym.
(2012) havaitsivat tutkimuksessaan, että transitiiviverbien nimeämisessä ilmeni
enemmän tuoton vaikeutta kuin intransitiiviverbeissä henkilöillä, joilla oli etenevä
sujumaton afasia. Marcotten ym. (2014) laajassa verbien anomiatutkimuksessa PPA-G potilailla verbien nimeämiseen vaikuttivat argumenttitasojen lisäksi myös niiden
esiintymistiheys eli frekvenssi, tuttuus sekä oppimisikä. Lausekontekstissa vaikeuksia
tuottivat verbien kieliopillisuuden tulkinta sekä niiden sääntöjenmukainen noudattaminen
että oikea sidoksisuus. Brysbaert ja Ellis (2016) tulivat samanlaisiin tuloksiin tutkiessaan
PPA-G:ta sairastavien henkilöiden verbien tuottoa. Verbien nimeämisessä vaikuttivat
enemmän niiden rakenteet ja argumenttitason vaihtelut sekä myös kuvitteellisuus, jolloin
konkreettisemmat verbit nimettiin paremmin kuin abstraktit verbit.
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Sanan tuttuus
Sanan prosessointia tutkitaan usein kuvien nimeämisen kautta, jolloin prosessointiin
liittyy niin kielellisiä kuin ei-kielellisiä tekijöitä (Shao & Stiegert, 2015). Sanan tuttuus
tarkoittaa henkilökohtaista kokemusta nimettävän kohteen esiintymisasteesta (TanakaIshii & Terada, 2011). Puhujalla on käsitys siitä, että objekti tai sana on entuudestaan
nähty. Mitä tutumpi sana on kyseessä, sitä nopeammin se prosessoidaan.
Tuttuudelle läheisiä tekijöitä, jotka myös osaltaan vaikuttavat sanan prosessointiin, ovat
esineen tai sanan yleisyys (engl. Object frequency, Word frequency) sekä omaksumisikä
(engl. Age of Acquisition, AoA) (Meschyan & Hernandez, 2002; Zhou, Liang, Xu & Luo,
2009). Objektin yleisyys tarkoittaa ympäristön esineiden esiintyvyysastetta visuaalisessa
tunnistuksessa. Näin ollen useimmin henkilön ympäristössä ilmenevät esineet
prosessoidaan nopeammin verrattuna harvinaisempiin esineisiin. Sanan omaksumisiällä
tarkoitetaan sanojen oppimisjärjestystä iän myötä (Hirsh & Funnel, 1995). Täten
aiemmin, lapsuudessa opitut sanat, olisivat helpommin nimettävissä kuin myöhemmin
opitut. Varhaiset sanat olisivat myös tutumpia puhujalle (Meschyan & Hernandez, 2002).
Tuttuuden ja omaksumisiän välillä on löydetty yhteyksiä, mutta tämänhetkisen tiedon
mukaan ne ovat sanahaussa erilliset komponentit (Zhou ym., 2009).
Tuttuuden kokeminen on hyvin henkilökohtainen asia, ja sitä on pyritty määrittämään
tekemällä sanalistoja niiden yleisyyden mukaan sekä kyselemällä henkilöiden
tuttuusarviota listojen pohjalta (Tanaka-Ishii & Terada, 2011). Muun muassa
Heidelberger ja Klohr, (2004) sekä Tanaka-Ishii ja Terada (2011) todensivat tuttuuden
olevan hyvin subjektiivinen kokemus vertaillessaan sanojen yleisyyden mukaan tehtyä
listaa eli sanafrekvenssikorpusta sekä tuttuusarvioihin perustuvaa korpusta. Ilmeni, että
aina yleisesti esiintyvät sanat eivät välttämättä ole tuttuja, jos lista on laadittu
kirjoitettujen

sanojen

pohjalta.

Sen

sijaan

keskustelupuheesta

laadituissa

sanafrekvenssikorpuksissa tuttuuden ja yleisyyden välillä oli paljonkin yhtäläisyyttä.
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Tuttuuden osuus sanan tunnistusvaiheessa
Muistitoiminnan prosesseissa tuttuus liitetään osaksi sanan tai kuvan tunnistusvaihetta
(Mollison

&

Curran,

2012).

Tunnistusvaiheesta

erotetaan

kaksi

aktiivista

muistitoiminnan osaa, joista toiseen, semanttiseen muistiin, tuttuusilmiö yhdistetään.
Semanttisen muistin rinnalla on episodinen muisti eli tapahtumamuisti. Semanttinen
muisti käsittää sanojen merkityspiirteet ja tapahtumamuistiin kertyy laadullista sekä
abstraktia tietoa tapahtumista, henkilöistä ja paikoista.
Sanan tunnistusvaiheita tutkitaan konsepti-, tai semanttinen- ja toistopriming
(virittyminen) kautta (Voss, Lucas & Paller, 2010). Konseptiprimingissa kohteen
tunnistusta helpottavat sitä edeltäneet, merkitykseltään samaan kategoriaan kuuluvat,
semanttiset edustumat (Voss ym., 2010; Wang, Ranganath & Yonelinas, 2014).
Konseptipriming myös ilmentää tiedostamattoman muistin toimintaa (Wang ym., 2014).
Voss ym. (2010) painottivat tutkimuksessaan, että konseptipriming- ilmiö tulee esille vain
silloin, kun sitä edeltävät samaan kategoriaan kuuluvat semanttiset representaatiot. Myös
tuttuuden ja konseptiprimingin väliltä löydettiin vahva positiivinen yhteys.
Toistoprimingissa

ärsykkeen

toistuminen

vaikuttaa

nimettävän

kohteen

tunnistamisnopeuteen ja siten oppimiseen (Ober & Shenaut 2014). Toistuvuus voidaan
nähdä implisiittisen muistin osana, jolloin priming-ilmiö tapahtuu ilman tarkkaavaisuutta
objektien ja sanojen ilmaantuessa henkilön ympäristössä. Tällöin useammin toistuvat
sanat olisivat nopeammin prosessoitavissa ja täten tutumpia puhujalle (Colombo ym.,
2006; Meschyan & Hernandez, 2002). Toistoprimingia käytetään myös tutkimuksissa,
joissa testataan oppimis- ja muistiprosesseja (Coane, Balota, Dolan & Jacoby, 2011).
Tuttuus ilmenisi silloin kun henkilön olisi vähän ajan päästä muistettava listassa olleita
sanoja tai luokiteltava niitä esiintyvyyden mukaan.
Semanttisessa muistissa tuttuus voidaan käsittää muistiedustumien määrällisinä,
konseptuaalisina, merkitysyksiköinä. Merkitysyksiköt sisältävät tietoa objektien tai
sanojen esiintyvyystiheydestä. Tuttuuden arvellaan olevan siten erillinen tapahtuma
tietoisesta muistamisesta (engl. Recollection) (Millar ym., 2017; Ozubko, Moscovitch &
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Winogur, 2017; Voss ym., 2008). Muun muassa Millar ym. (2017) rajasivat tuttuuden
kuuluvan nimenomaan semanttiseen muistiin sekä sen olevan täysin erillinen tietoisesta
muistamisesta ja tuttuuden olevan konseptuaaliseen primingiin perustuva ilmiö. Heidän
tutkimuksessaan Alzheimerin taudin (AD) alkuvaiheessa olevia tutkittavia sekä
ikäryhmältään vastaavaa tervettä verrokkiryhmää pyydettiin opettelemaan sanapareja,
joita seurasi aukkotehtävä. Tehtävässä toinen täydennettävistä sanoista oli joko
yhtenäinen, ristiriidassa tai neutraali sitä edeltävän sanan kanssa. AD-henkilöillä tietoista
muistamista vaativat tehtävät osoittautuivat haastaviksi, kun taas sanojen tunnistaminen
onnistui.
Mollison ja Curran (2012) olettivat tuttuuden olevan laajempi ilmiö, sisältäen myös
laadullista tietoa tunnistettavasta objektista eli komponentteja tietoisesta muistamisesta.
Ympäristön laadullisen tiedon esiintyvyys kuitenkin riippui havaittavan ärsykkeen
piirteistä. He käyttivät tutkimuksessaan herätevasteita, joiden aika-arvoja tarkasteltiin
erilaisten havaintoärsykkeiden aikana.
Toisin

kuin

semanttisen

ja

episodisen

muistin

erottavissa

tutkimuksissa,

kaksoisprosessointimallissa (engl. Dual Processing Model) semanttisen ja episodisen
muistin toiminta nähdään aktiivisesti vuorovaikutteisena (Yonelinas, Aly, Wang & Koen,
2010). Mallissa semanttinen muisti liittyy tunnistamisnopeuteen. Episodinen muisti on
hitaampi, tietoisen muistamisen vaihe. Kohteen tunnistamisen aikana tuttuus nähdään
merkitysedustumia yhdistelevänä ja mielleyhtymiä luovana tekijänä (Li, Mao, Wang &
Guo, 2017). Tunnistusnopeus on siten riippuvainen siitä, kuinka nopeasti merkitysten
yhdistäminen tapahtuu. Mitä tutumpi objekti on kyseessä, sitä nopeampaa tunnistaminen
sekä lopulta muistaminen, ovat.
Kaksoisprosessointimallissa havaittu ärsyke nähdään erilaisina ”painoarvoina”, jotka
vaikuttavat tunnistamistarkkuuteen ja muistista hakuun (Yonelinas ym., 2010). Tällöin
myös tuttuus informaatiota yhdistelevänä tekijänä voi pohjautua konseptiin, jos objekti
on aiemmin nähty. Vastaavasti toistoon pohjautuessaan se toimii muistin määrällisenä
mittarina muistiin palauttamistehtävän aikana. Muun muassa Rapp (2005) ja Ladd (2006)
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tutkivat sanojen toiston ja tuttuuden yhteyttä laskemalla tietokonemallinnuksella niiden
arvot logaritmisena. He päättelivät, että sanojen toistomäärän kasvaessa myös niiden
merkitykset

yhdistyvät

nopeammin

ja

tuttuusefekti

kasvaa

sekä

kokonaisia

informaatiosisältöjä käsittävät sanat olisivat toistuneet niin paljon, ettei niiden
prosessointi tarvitsisi kokonaisvaltaista kognitiivista työtä. Tutkimuksessa korostettiin
toistoa sekä tuttuutta aktiivisina osallisina työ- ja säilömuistin välillä ja toiston käsitteen
laajuutta ympäristön havainnoinnissa.

Tuttuuden merkitys nimeämisessä
Nimeämisessä tuttuus nähdään aktiivisena, ylemmän tason kognitiivisena prosessina
(Kirwan,

Wixted

&

Squire,

2010;

Li

ym.,

2017).

Kyseisen

prosessin

konseptuaaliedustumien kautta tapahtuu semanttisten edustumien ja assosiaatioiden
luominen. Se ei kuitenkaan ole riittävä tekijä sanan muodon tasoille eli leksikkoon
pääsylle, vaan sanojen tai objektien toistuvuus tai sanan semanttinen yleisyys vahvistavat
kohdesanalle ominaisten lekseemien aktivoitumista. Almeida, Knobel, Finkbeiner ja
Caramazza (2007) havaitsivat, että sanan yleisyys oli määrittävä tekijä leksikkoon
pääsylle ja että tuttuus oli siitä täysin riippumaton ja samalla riittämätön tekijä koko sanan
prosessoinnille.

Viivästetyssä

nimeämistehtävässä,

jossa

varmistettiin

sanan

prosessoinnin kaikkien tasojen ilmaantuminen, koehenkilöt nimesivät yleisempiä sanoja
nopeammin kuin harvinaisempia sanoja. Tuttuuden riittämättömyyttä sekä sen osuutta
ylemmän tason kognitiivisena prosessina vahvistavat myös nimeämistutkimukset
potilailla, joilta on kirurgisin toimenpitein

jouduttu poistamaan suurin osa

hippokampuksesta (Kirwan ym., 2010). Kirwan ym. (2010) havaitsivat merkittävän
tunnistuskyvyn potilailla, vaikka he eivät pystyneet nimeämään kuvia. Konseptuaalinen
tieto ja siten tuttuus olivat säilyneet ja ne paikannettiin hippokampuksen ulkopuolelle sen
kuoriosiin.
Aivokuvantamismenetelmin on pystytty havaitsemaan, että nimeämisprosessissa
vaikuttavat oleellisesti vuorovaikutteisuus yleisyyden ja tuttuuden välillä. Muun muassa
Gravesin, Grabowskin, Mehtan ja Gordonin (2007) tutkimuksessa onnistunut
nimeäminen perustui tuttuuden ja toiston yhteisvaikutukseen. Tuttuus ilmeni semanttis-
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leksikaalisella

ja

ilmeisimmin

myös

fonologis-leksikaalisella

tasolla,

sillä

tutkimushenkilöt nimesivät tutumpia kuvia tarkemmin eli virheettömämmin. Yleisyys
puolestaan vaikutti nimeämisen reaktionopeuteen. Tuttuuden ja yleisyyden välillä
havaittiin myös vahva positiivinen korrelaatio aivokuvantamismenetelmin. Yhteys näkyi
hippokampuksen alueiden päällekkäisinä toimintoina. Kyseiset alueet olivat alemmassa
otsalohkon poimussa (engl. Inferior Frontal Gyrus, IFG) sekä ohimolohkon alapoimussa
(engl. Inferior Temporal Gyrus, IT). Kyseisten alueiden todettiin olevan yhteyksissä
hippokampukseen, joka on tärkeä tekijä muistijälkien luomisessa. IT on merkitsevä
visuaalisen informaation prosessoinnissa eli objektin tunnistuksessa. IFG puolestaan
aktivoituu puheen tuoton aikana.

Sanaston pysyvyys ja uudelleen oppiminen etenevässä afasiassa
Etenevissä afasioissa, kuten semanttisessa dementiassa ja etenevässä sujumattomassa
afasiassa, sanaston pysyvyyteen ja uudelleen oppimiseen vaikuttavat monimutkaiset
ajattelun ja kielen prosessit (psykolingvistiset tekijät), anomian taso ja sen laatu
(Colombo ym., 2006; Meschyan & Hernandez, 2002). Siten selvää tekijää, mikä
helpottaisi nimeämistä, ei ole. Pitkään on pohdittu leksikaalisista tekijöistä sanan
omaksumisiän, tuttuuden sekä yleisyyden olevan tärkeimmät elementit sanaston
pysyvyydessä (Colombo ym., 2006). Myös palautuneessa sanastossa olisi eniten aikaisin
opittuja, yleisiä tai tuttuja sanoja.
Kyseisten tekijöiden hyödyt näyttävät linkittyvän siihen, kuinka pitkällä henkilön
muistisairaus sekä puheen ymmärtämisvaikeudet ovat (Giovannetti ym., 2006; Hirsh &
Funnel, 1995). Täten etenevän afasian myöhäisessä vaiheessa tuttuus ja yleisyys eivät
välttämättä ole riittäviä tekijöitä aktivoimaan neuraalisia representaatioita. Tuttuus ja
yleisyys ovat vahvoilla silloin kun henkilöllä on edelleen voimakkaita muistikuvia
(Kirwan, Wixted & Squire, 2010). Muun muassa Zhou ym. (2009) käytti afaattisten
puhujien anomiakuntoutuksessa ensin omaksumisiän mukaan luokiteltuja kuvia, jonka
seurauksena tietyn nimeämistason saavuttamisen jälkeen tutuiksi luokitellut sanat olivat
tärkeässä roolissa laajempien semanttisten edustumien luomiselle. Hirshin ja Funnelin
(1995) tutkimuksessa kahden semanttista dementiaa sairastavan henkilön sanastossa ja
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nimeämisessä näyttivät vaikuttavan eri leksikaaliset tekijät. Toisella sanojen
omaksumisikä oli vahva ennustaja nimeämisessä ja se näkyi nimeämisessä vähäisinä
virhetuotoksina. Tuttuus nähtiin lähinnä nimeämisnopeuden osoittajana kummallakin.
Toisella tutkimushenkilöistä tuttuus oli silti merkitsevämpi tekijä nimeämisessä, mikä
osoitti semanttisten tietojen säilyneen ja lievemmän dementiaoireiston.
Etenevässä sujumattomassa afasiassa semanttiset nimeämisvaikeudet sekä nopea
sanaston määrällinen lasku ovat semanttiseen dementiaan verrattuna lievempänä
ilmeneviä, mutta myöhemmässä vaiheessa hyvinkin yleisiä (Reilly ym., 2012). PPA-Gpotilailla on havaittu neuronikatoa hippokampuksen kuorikerroksissa. Osa kuorialueista
on liitetty visuaalisen tiedon prosessointiin ja nimeämiseen. Sanojen yleisyys tai
toistaminen

ovat

näyttäneet

olevan

tärkeämpiä

tekijöitä

PPA-G

-potilaiden

nimeämissuorituksessa kuin tuttuus (Reilly ym., 2012). Usein etenevässä sujumattomassa
afasiassa verbaalisen työmuistin kapeus aiheuttaa vaikeuksia nimeämisessä visuaalisen
työmuistin ollessa hyvin säilynyt (Henry ym., 2016). Siten sanan semattis-leksikaalinen
prosessointi

on

nimeämistilanteessa

lähes

kokonaan

kyseistä

säilynyt

puolta.

atrofialta

Esimerkiksi

ja

puhuja

Reillyn

ym.

hyödyntää
(2012)

nimeämistutkimuksessa PPA-G-potilaat tukeutuivat nimeämisessä semanttiseen puoleen
ja SD- potilaat fonologiseen puoleen. Kittredge ym. (2008) havaitsivat saman ilmiön
tutkiessaan AVH-afasiasta aiheutuneita nimeämisvaikeuksia.
Vonkin ym. (2017) tutkimuksessa vaikeuksia semanttis-leksikaalisessa prosessoinnissa
esiintyi myös etenevässä sujumattomassa afasiassa. Tutkittavat tekivät virheitä
leksikaalisen päättelyn tehtävässä, jossa heidän tuli nopeasti luokitella sana joko oikeaksi
tai pseudosanaksi. Vaikka PPA-G:ssa semanttis-leksikaaliset ongelmat olivatkin
vähäisempiä kuin SD:ssä, olivat kyseiset prosessoinnin vaikeudet kuitenkin merkitseviä.
Kuvien tuttuuteenkaan ei ole yksiselitteistä määritelmää (Colombo ym., 2006). Tutut
kuvat voivat olla esiintyvyydeltään yleisiä sen vuoksi että puhuja käyttää kyseisiä esineitä
päivittäin ja kokee ne siten itselle tärkeiksi (Conley & Coelho, 2003; Renvall ym., 2013a).
Conley ja Coelho (2003) havaitsivat, että heidän tutkimushenkilöllään, jolla oli AVH:sta
johtuva ei-semanttinen, sujumaton afasiamuoto (Brocan afasia) nimesi nopeammin ja
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tarkemmin niitä kuvia, jotka hän koki tutuiksi ja tärkeiksi. Kyseiset sanat myös
palautuivat paremmin tutkimushenkilön sanastoon. Conleyn ja Coelhon (2003)
kuntoutustutkimuksessa myös kuvien intensiivisellä toistolla oli positiivinen vaikutus.
Tuttuus käsitteenä näyttää olevan laaja, jonka positiivisia hyötyjä etenevän sujumattoman
afasian nimeämiskuntoutuksessa ei välttämättä ole tarkasteltu tarpeeksi.

Etenevän sujumattoman afasian nimeämiskuntoutus
Kuten muidenkin afasioiden kuntoutuksessa myös etenevän sujumattoman afasian
nimeämiskuntoutukseen

pyritään

valitsemaan

kuvia,

jotka

ovat

puhujalle

henkilökohtaisesti tärkeitä, motivoivia ja tuttuja (Renvall ym., 2013a). Kuvat voivat
liittyä henkilön päivittäisiin toimiin, kodin ympäristön esineisiin tai lähinnä
kommunikatiivisiin tilanteisiin. Kuvien valintatekniikalla ei myöskään ole yhtenäistä
linjaa. Esimerkiksi joissain tapauksissa puheterapeutit listaavat tärkeitä sanoja terapian
yhteydessä ja toisinaan kuntoutuja ja hänen läheisensä saavat kotiin listan täytettäväksi.
Tärkeitä kuvakategorioita on yhtä monta kuin on kuntoutettaviakin. Muun muassa
Palmer, Hughes ja Chater (2017) kokosivat listan sanakategorioista, jotka afaattiset
henkilöt kokivat tärkeiksi kuntouttaa. Listan kärjessä olivat ruoka- ja juomasanasto,
luonto sekä henkilöt. Myös kotiympäristöön liittyvää sanastoa pidettiin jokseenkin
tärkeänä aihealueena. Harvinaisempia aihepiirejä olivat matkailu ja harrastustoimintaan
liittyvät sanat. Kategoriat myös pystyttiin määrittämään ikäluokkien sekä sukupuolenkin
mukaan, jolloin vanhemmat henkilöt kokivat kotiympäristön sekä luonnon tärkeinä.
Puolestaan nuoremmille henkilöille matkailu ja harrastukset olivat listan kärjessä.
Myös sanan yleisyyteen perustuvien korpusten käyttöä kuntoutettavan sanaston
valinnassa on pohdittu, mutta toistaiseksi sen hyödyntäminen on vielä alkutekijöissään
(Renvall, Nickels & Davidson, 2013b). Korpukset olisivat mahdollisesti luotettavia
valintalähteitä, sillä data on koottu suuresta määrästä puhujien arvioita. Siten muille
puhujille yleinen sana on varmasti afaattiselle puhujallekin yleinen ja käypä sana
kuntoutukseen. Silti Renvall ym. (2013a) huomauttivat korpusten olevan vaikeapääsyisiä,
jolloin niiden hyödyntäminen tarvitsisi erillisen käyttölupapyynnön.
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Henkilökohtaisen kuvavalinnan lisäksi kuntoutettavan sanaston sopiva määrä,
kuntoutustavat sekä sanaston pysyvyys ovat olleet tutkinnan kohteena (Evans, Quimby,
Dickey & Dickerson, 2016; Jokel ym., 2014). Suositeltavaa olisi pitää kuntoutusmuoto
yksinkertaisena ja kuvamäärä kohtuullisen pienenä (Savage, Ballard, Piguet & Hodges,
2013). Kuitenkin Evans ym. (2016) tekivät menestyksekkään kuntoutusjakson suurella
määrällä sanoja semanttista dementiaa sairastavalle henkilölle. Kuntoutusjakso oli lyhyt
ja perustui toiston paljouteen sekä henkilön omiin kuvavalintoihin. Nimeämisen
yleistymistäkin ilmeni harjoittelemattomaan sanastoon. Myös Jokel, Cupit ja Rochon
(2009) käyttivät laajaa sanastoa, jossa henkilökohtaisen kuvavalinnan lisäksi toistoja
kertyi kuntoutujalle paljon. Tutkittavilla henkilöillä oli etenevä sujumaton afasia.
Yleistymistä harjoittelemattomaan sanastoon ei tapahtunut, mutta harjoitellussa
sanastossa nimeäminen nopeutui sekä virheet sanan tuotossa vähenivät. Sekä Jokelin ym.
(2009) että Evansin ym. (2016) tutkimuksissa harjoitellussa sanastossa tapahtui
taantumista vähän ajan kuluttua kuntoutuksen lopettamisesta. Kuntoutusjakson jälkeen
kotiympäristössä tapahtuva vuorovaikutus ja harjoittelu sanastoilla siten olisivat erittäin
tärkeitä.
Etenevän sujumattoman afasian kuntoutusmuotojen valinnassa korostuvat kuvavalinnan
lisäksi erityisesti aistimodaliteettien (näkö ja kuulo) hyödyntäminen sekä erityisesti
toistaminen ja terapiakertojen aikana tapahtuvat toistokierrokset (Cadório, Lousada,
Martins & Figueiredo, 2017; Croot ym., 2015). Toistolla sekä henkilökohtaisilla
kuvavalinnoilla pyritään ylläpitämään heikkenevää sanastoa, sekä palauttamaan
sanastosta jo hävinneitä sanoja (Chrysikou ym., 2011). Silti usein kuntoutettujen sanojen
yleistyvyys muihin sanoihin ei onnistu. Sen sijaan on mahdollista, että toiston myötä
kieliopillisten rakenteiden siirtovaikutus harjoittelemattomaan sanastoon voi onnistua,
jolloin kokonaisten sanojen sijasta keskityttäisiin toiminnallisten komponenttien
toistamiseen (Cadório ym., 2017).
Eri aistimodaliteetteihin, intensiiviseen toistoon sekä kuvavalintaan painottuvaa
terapiamuotoa on hyödynnetty PPA-G:n nimeämiskuntoutuksessa (Carthery-Goulart,
2013 ym., ; Croot, 2009; Croot, Nickels & Laurence, 2009; Croot ym., 2015). Erityisesti
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auditiivisen modaliteetin hyödyntäminen PPA-G:ssa perustuu siihen, että puhuja saisi
fonologista mallia sanan tuottamisesta, etenkin pitkien sanojen rytmittämisestä.
Fonologisen tiedon prosessoimisen hitaus sekä monotoninen puhe (Reilly, ym., 2012;
Rohrer, Sauter, Scott, Rossor & Warren, 2012) ovat PPA-G:ssa mahdollisia piirteitä ja
ennustettavissa,

etenkin

jos

aivokuvantamislöydöksissä

näkyy

molemmissa

hemisfääreissä hippokampuksen lievää atrofiaa (Christensen ym., 2015). Fyysinen
toistaminen

voi

aktivoida

leksikaalista

sekä

auditiivista

prosessointireittiä

nimeämistilanteessa (Tippett ym., 2015). Etenevässä sujumattomassa afasiassa sekä
AVH:n ei-semanttisissa afasioissa kyseisten reittien käyttö tulee esille kategorisen
yhdistelyn

vaikeutena,

jossa

äänteellisesti

samanlaisten

sanojen

peräkkäinen

esiintyminen johtaa semanttiseen virheeseen sanan tuotossa (Kittredge ym., 2008; Reilly
ym., 2012). Toisaalta sitten kaksoisreitin aktivoiminen kuntoutuksessa voi olla erittäin
hyödyllinen, sillä se aktivoi laajasti neuroniyhteyksiä (Tippett ym., 2015).
Etenevän sujumattoman afasian nimeämiskuntouksessa on käytetty menestyksekkäästi
kuvien nimeämis- ja toistomenetelmää (engl. Reading/Repeating In a Presence of Picture
RRIPP- menetelmä) (Croot ym., 2015). RRIPP-menetelmä on alun perin kehitelty AVHafasian akuuttikuntoutusmuodoksi, jossa tärkeinä elementteinä ovat olleet toiston paljous
sekä nimeämistilanteessa nimettävän kohteen eri aistikanavien hyödyntäminen. Toisin
sanoen kuvia nimettäessä kuvaärsykkeen lisäksi sen kanssa samanaikaisesti esitetään sen
nimi kirjoitettuna ja ääninauhalta soitettuna. Kuntoutukseen valittuja kuvia toistetaan
intensiivisesti. Kuntoutustavan tavoitteena on ollut Crootin ym. (2015) mukaan myös sen
helppokäyttöisyys, jolloin kuntoutettavat voisivat harjoitella itsenäisesti kotona
tietokoneellaan.
Croot

ym.

(2015)

tutkivat

RRIPP-menetelmän

vaikutuksia

nimeämiseen

ja

keskustelupuheeseen PPA-G-potilailla. Kuntoutusjakson aikana tutkittavat harjoittelivat
kotonaan sanastoja. Kuvat käytiin läpi niin, että kuvan ilmestyessä ruutuun, tutkittavat
kuulivat sen nauhoitteen ja näkivät tekstin, jonka jälkeen he nimesivät kuvan. Kuvasarjat
olivat

Powerpointissa

välilyöntinäppäintä

ja

tutkimushenkilöt

painamalla.

Harjoitellut

määrittivät
kuvat

itse

nimettiin

nimeämisnopeuden
paremmin

kuin
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harjoittelemattomat kuvat ja jonkin verran harjoiteltuja sanoja yleistyi myös
keskustelupuheeseen. Muutaman kuukauden kuluttua kuntoutusjaksosta sanaston taso oli
palautunut entiselleen. Croot ym. (2015) painottivat, että harjoittelun tulisi jatkua
päivittäin, jotta saavutettu tulos pysyvyydessä säilyisi.
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2

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tässä pro gradu -tutkielmassa tehtiin kuntoutuskokeilu henkilölle, jolla oli diagnosoituna
etenevä sujumaton afasia. Tutkimusjaksossa huomioitiin erityisesti terapiakerroilla
tapahtuva

toistomäärä,

toistamisen

vaikutus

sekä

kuntoutettavien

kuvien

tuttuusluokittelu. Etenkin tuttuuden mahdolliset positiiviset vaikutukset nimeämiseen
sekä harjoitellun sanaston pysyvyyteen sekä siirtovaikutus harjoittelemattomaan
sanastoon olivat kiinnostuksen kohteina. Tuttuus määriteltiin tässä tärkeyden,
käyttömäärän ja visuaalisen yleisyyden mukaan. Yleisyyden ja tuttuuden yhtäläisyyksien
tekemisessä käytin Kansalliskirjaston lehtikokoelman suomenkieliset lehdet-korpusta eli
KLK-korpusta (Kansalliskirjasto 2014), mikä mahdollisti tarkastelun henkilökohtaisen
arvion ja yleisyyksien välisestä, mahdollisesti positiivisesta, yhteydestä. Tutkielmassa
tarkastelin sanaluokista substantiivien sekä verbien nimeämistä. Kuntoutusjakso tapahtui
RRIPP-menetelmällä (Croot ym., 2015), jossa sovelsin kuntoutuksen toistomääriä,
terapiajakson pituutta sekä terapian pitopaikkaa. Jakso tapahtui yhden henkilön
tapaustutkimuksena Oulun yliopistolla.
Tutkimuksella etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
1. Minkälaisia muutoksia nimeämisessä on nähtävissä kuukauden kuntoutusjakson
jälkeen?
-

Paraneeko nimeäminen 12 terapiakerran ja toiston aikana substantiiveissa ja
verbeissä?

-

Onko sanaluokkien välillä eroja nimeämisessä jakson aikana sekä loppu -ja
seurantamittauskerroilla?

-

Miten verbien argumenttitaso vaikuttaa nimeämiseen?

-

Onko siirtovaikutusta havaittavissa nimeämisessä ja kerronnassa?
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2. Mikä on sanojen tuttuusasteen osuus nimeämisessä?
-

Onko tuttuus merkitsevä tekijä nimeämisessä ja sanaston pysyvyydessä?

-

Kuinka tutut ja vähemmän tutut sanat ovat suhteessa KLK-korpukseen
(Kansalliskirjasto, 2014)?
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3

MENETELMÄT

Tutkimushenkilönä oli 70-vuotias mies, jolla todettiin etenevä sujumaton afasia vuonna
2014. Oireet alkoivat vähitellen puheentuoton hidastumisena, johon liittyi sanahaun
vaikeutta.

Puhutuissa

sanoissa

ilmeni

äänteiden

vääristymiä,

puuttumisia

ja

korvautumisia. Tutkimushenkilön tuottamat lauseet olivat kieliopillisesti yksinkertaisia
sekä sanajärjestys havaittiin poikkeavaksi. Myös lukeminen ja kirjoittaminen kävivät
erittäin työläiksi kaksi vuotta sairastumisesta. Puheen ymmärtäminen oli pysynyt lähes
täysin ennallaan vuodesta 2014 ja tutkimushenkilöllä ilmeni korkeintaan puheen
prosessoinnin hitautta. Aivojen MRI-kuvissa havaittiin atrofiaa frontaalilohkossa ja
vasemman hemisfäärin Sylviuksen uurteen alueella sekä volyymikatoa bilateraalisesti
temporaalilohkossa painottuen enemmän vasempaan hemisfääriin.
Tutkimushenkilö sai puheterapeuttiopiskelijan pitämää kuntoutusta sekä syksyllä 2016
että

keväällä

2017

Oulun

yliopistolla.

Kevään

2017

terapiajakson

aikana

tutkimushenkilölle tehtiin Bostonin nimentätesti (BNT) (Kaplan, Goodglass &
Weintraub, 1983; suomenkielinen versio: Laine, Koivuselkä-Sallinen, Hänninen &
Niemi, 1997 ), jonka tulosta käytettiin suoraan alkumittauksen lähtötasotuloksena.
Western Aphasia Batteryssa (Kertesz, 1982; suomenkielinen versio: Lehtihalmes,
Lempinen & Klippi, 1993) käytetyn afasialuokituksen perusteella tutkimushenkilöllä
etenevää sujumatonta afasiaa vastaava diagnoosi oli transkortikaalinen motorinen afasia.
Myös WAB:n afasiaosamäärä (engl. Aphasia Quotient) laskettiin, joka oli toukokuun
2017alkumittauksen lähtötilanteessa 78/100 pistettä. BNT:n lähtötason pistemäärä oli
45/60 pistettä.
Tutkimukseen osallistumisen poissulkukriteereinä olivat päihteiden väärinkäyttö, muiden
neurologisperäisten sairauksien ja mielenterveysongelmien aiheuttamat kielelliskognitiiviset ongelmat. Tutkimushenkilölle lähetettiin tutkimustiedote sekä häneltä
pyydettiin kirjallinen suostumus tutkimukseen (liitteet 4 ja 5).
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Kuvavalinta
Kuvavalinnassa tuttuus ilmeni niin, että tutkimushenkilö valitsi kodistaan hänelle
itselleen tärkeät, usein käytetyt ja visuaalisesti esilläolevat esineet. Kuntoutukseen valitut
kuvat otettiin tutkimushenkilön kotoa Olympus WIDE7x ZOOM digitaalikameralla.
Valokuvia otettiin yhteensä 60 kuvaa erilaisista kodin esineistä, joiden tuttuusaste oli
vaihteleva. Puolet kuvista (30) olivat tutkimushenkilölle päivittäisiä, erittäin tuttuja
esineitä, kuten esimerkiksi leivänpaahdin. Puolet kuvista olivat vähemmän tuttuja
(esimerkiksi hajuvesi). Tutkimushenkilö oli miettinyt jo hyvin etukäteen tutuimmat
kuvattavat esineet. Harvinaisemmissa esineissä kysyin tutkimushenkilön mielipidettä
esineen tuttuusasteesta. Toiset 60 kuvaa olivat toimintakuvia, jotka otin kuvaamalla
tuttuja henkilöitä päivittäisissä toimissa sekä valitsemalla kuvia valokuvakansiosta.
Kuvattavilta kysyttiin lupa kuvien käyttämiseen kuntoutustarkoituksessa. Kyseisissä
toimintakuvissa noudatettiin myös tuttuuden luokittelua tutumpiin ja vähemmän
tutumpiin toimintakuviin. Tuttuus selvitettiin kysymällä tutkimushenkilöltä hänen
harrastuksistaan sekä arjen toiminnoista. Valittaessa toimintakuvia päädyttiin myös
ratkaisuun, että koehenkilö nimeää kaikki verbit vain perusmuodossa ilman objektia.
Ratkaisua tehtäessä otettiin huomioon kuvien argumenttitasot.
Valittuja kuvia kertyi yhteensä 120 ja ne jaettiin kahteen sarjaan. A-sarjaa eli
testikuvastoa käytettiin alku-, loppu- ja seurantamittauskerroilla. Kyseistä kuvasarjaa ei
harjoiteltu. B-sarja oli harjoituskuvasto, jota käytettiin neljän viikon terapiajakson aikana.
B-sarja oli käytössä myös loppu- ja seurantamittauskerroilla. Sekä A- että B-sarjaan tuli
60 kuvaa. Puolet 60 kuvasta eli 30 kuvaa olivat substantiiveja ja loput 30 verbejä eli
toimintakuvia. Kyseisten sanaluokkien sisällä 30:sta puolet (15) sanoista olivat tuttuja ja
toiset vähemmän tuttuja.
Kaikki kuvat sekä A- että B-sarjassa tasattiin laskemalla niille sanafrekvenssiarvot ja
tarkastelemalla sarjojen frekvenssien keskiarvojen samankaltaisuuksia (liite 2). Kuvien
frekvenssiarvojen laskeminen ja tasaaminen tapahtui käyttämällä Fin-Clarin kielipankin
sanafrekvenssikorpusta (Kansalliskirjaston lehtikokoelman suomenkieliset lehdet, KLK)
(Kansalliskirjasto, 2014) sekä Windows Excel 2016- taulukkolaskentaohjelmaa.
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Frekvenssivastaavuus saatiin hakemalla jokaiselle kuvalle sen yleisyysluku yksitellen
KLK-korpuksen (Kansalliskirjasto, 2014) Korp-hakukoneella. Esimerkiksi pesukone
esiintyi korpuksessa 690 kertaa. Saaduista frekvensseistä laskettiin keskiarvon lisäksi
myös log10-keskiarvo Windows Excel 2016- taulukkolaskentaohjelmalla, mikä teki
kaavioista lineaarisemman ja numeerisesti helpommin tarkasteltavan. Tutkimushenkilön
kuvavalintaa sekä niiden tuttuusluokitteluja verrattiin kahteen korpukseen, joista toinen
oli KLK:n korpus (Kansalliskirjasto, 2014) ja toinen Renvallin ym. (2013b) keräämä
korpus afaattisten puhujien valitsemista sanastoista.
Kuvasarjojen tasaamisen jälkeen kuvat siirrettiin Powerpointiin, B-sarjaan tarkoitetuille
kuville tehtiin esittämiskansiot sekä kuvaa vastaava teksti ja ääninauhoite. A-sarjan kuvat
laitettiin sellaisenaan Powerpointiin ilman tekstiä ja ääninauhoitetta.

Tutkimusjakson aikataulu
Alkumittauksessa käytetty A-sarja esitettiin Powerpointissa. Mittaus tehtiin toukokuussa
2017 kuntoutusjakson alkamispäivää edeltävänä päivänä. Tutkimushenkilön tuli nimetä
kuvat niin hyvin kuin pystyi ja hän sai itse määrittää nimeämisnopeuden painamalla
välilyöntinäppäintä, jolloin seuraava kuva ilmaantui ruudulle. Kuvissa ei ollut kirjoitettua
tekstiä tai minun antamia fonologisia tai semanttisia vihjeitä. Kuvasarjan nimeämisen
jälkeen tutkimushenkilöltä kysyttiin haastattelun muodossa hänen arjestaan sekä vapaaajan viettotavoistaan (Liite 1). Tutkimushenkilölle oli myös tehty WAB-testi (Kertesz,
1982; suomenkielinen versio: Lehtihalmes ym., 1993) kaksi viikkoa aiemmin
alkumittauksesta. WAB:ista tehtiin osiot afasiaosamäärän saamiseksi. BNT:n (Kaplan
ym., 1983; suomenkielinen versio: Laine ym., 1997) tulosta käytettiin saman kevään
terapiajakson pohjalta, sillä edellisen testin teon ja alkumittauksen testauskerran välillä
oli kulunut liian vähän aikaa.
Loppumittaus tehtiin kesäkuussa 2017 viikko kuntoutusjakson loppumisen jälkeen.
Loppumittauskerralla tutkimushenkilö nimesi A-sarjan kuvat sekä harjoitellut kuvat (Bsarja) ilman tekstiä sekä annettuja fonologisia tai semanttisia vihjeitä. Nimeämisosion
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jälkeen tutkimushenkilöltä kysyttiin haastattelun muodossa samat kysymykset kuin
alkumittauskerralla.
Ensimmäinen seurantamittaus tapahtui syyskuussa 2017 kahden kuukauden kuluttua
loppumittauksesta, jossa A- ja B-sarjan nimeämistehtävän lisäksi tutkimushenkilölle
tehtiin WAB (Kertesz, 1982; suomenkielinen versio: Lehtihalmes ym., 1993) ja
haastattelu arjen sekä vapaa-ajan viettotavoista. Viimeinen seurantamittaus oli
joulukuussa 2017, jolloin testeistä käytettiin WAB:ia ja BNT:tä (Kaplan ym., 1983;
suomenkielinen versio: Laine ym., 1997). Tutkimushenkilö nimesi myös molemmat
kuvasarjat ilman fonologista tai semanttista vihjettä. Lisäksi hänelle tehtiin haastattelu,
joka noudatti samaa kaavaa kuin kahdella aikaisemmalla mittauskerralla. Alla olevassa
taulukossa (Taulukko 2) on kuvattuna tutkimuksen aikataulu.

Taulukko 2. Tutkimuksen aikataulu
Viikot
Vko 1 Toukokuu

WAB ja BNT

Vko 2 Toukokuu

Alkumittaus (A-sarja) ja
kuntoutusjakson aloitus

Vko 3 Toukokuu

Kuntoutus

Vko 4 Touko-kesäkuu

Kuntoutus

Vko 5 Kesäkuu

Kuntoutus

Vko 6 Kesäkuu

Loppumittaus (A- ja Bsarjat)

2kk Heinä-elokuu

Ei kuntoutusta

Seurantamittaus syyskuu

WAB ja toistettu
loppumittaus

Seurantamittaus joulukuu

WAB, BNT ja toistettu
loppumittaus
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Nimeämiskuntoutusjakso toteutui RRIPP-menetelmällä (Croot ym., 2015), jossa
kuvaärsykkeen lisäksi nimeämistä tehostettiin tekstillä ja sen auditiivisella ärsykkeellä.
Kuvien esittämiseen käytettiin Powerpointia. B-sarjan 30 substantiivia ja 30 verbiä
(yhteensä 60 kuvaa) esitettiin Powerpointilla ja ääninauhalta soitettiin samanaikaisesti
kuvaa vastaava sana sekä kuvan alla sen nimi kirjoitettuna. Ärsykemallien jälkeen
tutkimushenkilö nimesi heti kuulemansa ja näkemänsä kuvan. Nimeämis-termin käyttöön
toistamisen sijasta päädyin siksi, että auditiivinen malli ja teksti olivat auttavia tekijöitä
kuvan rinnalla. Tutkimushenkilö ei toistanut sanoja pelkän auditiivisen mallin pohjalta.
Kuvien

esittämisjärjestys

vaihteli

toistokierroksittain

terapiajakson

aikana.

Esittämisjärjestystä vaihtamalla vältettiin mahdollinen järjestysoppiminen. Kuvista oli
tehtynä viisi esityskansiota, jotka käytiin terapian aikana kaksi kertaa läpi.
Toistokierroksia tällöin tuli yhteensä kymmenen yhden terapiakerran aikana.
Kuntoutusjakso tapahtui kolmesti viikossa, mahdollisuuksien mukaan peräkkäisinä
päivinä. Jokainen terapiakerta kesti 60 minuuttia, jonka aikana tutkimushenkilö kävi Bsarjan kuvat eli viisi esityskansiota kahteen kertaan läpi. Kuvien esittämisjärjestys vaihtui
terapiakerroittain ja terapian toistokierroksittain. Tutkimushenkilö käytti tietokonettani ja
kuvia käytiin läpi vain terapian aikana. Croot ym. (2015) alkuperäisestä menettelystä
poiketen kotiharjoittelua ei ollut ja viiden päivän harjoittelu tiivistettiin kolmeen päivään.
Kuntoutus tapahtui Oulun yliopiston tiloissa ja jokainen terapiakerta videoitiin tilanteen
sekä nimeämismuutosten havainnoimiseksi ja pisteytyksen helpottamiseksi.

Aineiston käsittely
Terapiajakson aikana videoidut toistokierrokset litteroitiin, jotta pystyttiin määrittämään
oikeat ja väärät tuotokset. Oikein menneiksi tuotoksiksi laskettiin sanat, joissa ei hitauden
tai artikulaation työläyden lisäksi ilmennyt agrammatismia. Vääriksi tuotoksiksi
laskettiin kaikki sanat, joissa ilmeni kieliopillisia virheitä, kuten esimerkiksi äänteiden tai
tavujen korvautumisia, puuttumisia sekä lisäyksiä. Myös väärät sanapainot katsottiin
virhetuotoksiksi, sillä litteroinnin aikana huomasin sanapainon olevan hyvin poikkeava
ja toistuvan systemaattisesti muutamassa sanassa.
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Aineiston tilastollinen tarkastelu
Jokaisesta toistokierroksesta laskettiin oikein nimettyjen kuvien prosenttiosuus. Lisäksi
laskettiin myös keskiarvollisesti parhaiten mennyt toistokierros, joka saatiin laskemalla
parhaiten menneiden kierrosten nimeämiskeskiarvo sekä mediaani.
Tuttuusasteen

sekä

sanaluokkien

merkitsevyyttä

virhetuotosten

laskuun

nimeämistilanteessa kuntoutusjakson mittauskertojen aikana tarkasteltiin IBM SPSS
Statistics 24 -ohjelmalla. Tilasto-ohjelmalla analysoitiin sanaluokkien sekä tuttuusasteen
keskiarvoja ei-parametrisella Mann-Whitney U -testillä (Nummenmaa, 2004 s. 250–253).
Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla laskettiin toisto- ja terapiakertojen mahdollista
positiivista yhteyttä nimeämiseen ja harjoitellun sanaston ylläpitämiseen (Nummenmaa,
2004 s. 286–287). Toistokierrosten keskiarvoista tehtiin myös kaksi taulukkoa, joista
ensimmäiseen pisteytys laskettiin tuttuuskategorian sisällä. Maksimipistemäärä oli tällöin
15 (15 tuttua ja 15 vähemmän tuttua). Toisessa taulukossa toistokierrosten oikein
tuotettujen sanojen prosentit laskettiin havainnollistamisen monipuolistamiseksi.
IBM SPSS Statistics 24 -ohjelmalla laskettiin kaikkien 12 terapiakerran toistokierrosten
väliset tapahtumat. Molempien sanaluokkien toistokierrokset laskettiin yhteen, jolloin
toistoja oli yhteensä 480. Toistokierrosten nimeämiskeskiarvojen lisäksi laskettiin myös
niiden keskihajonta sekä mediaani. Tilastollisesti erittäin merkitsevien tulosten
tulkinnassa käytettiin p-arvoja 0,05 Mann-Whitney U -testissä ja 0,01 Spearmanin
korrelaatiokertoimessa. Muuttujien ennustavia vaikutuksia nimeämiseen tarkasteltiin
lineaarisen regressioanalyysin avulla (β). Lineaarista regressioanalyysia käytettiin
virhemäärien vähenemistä selittävien tekijöiden vahvuusasteen laskemisessa. Selittäviksi
tekijöiksi valittiin toisto ja tuttuus.
Sanan yleisyyskorpuksen ja tuttuusarvion välistä yhteyttä tarkasteltiin Pearsonin
korrelaatiokertoimen avulla, jossa merkitsevyysarvona oli p < 0,05 (Nummenmaa, 2004
s. 270–279)
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4

TULOKSET

Terapiajakson aikana ja sen päätyttyä oli huomattavissa positiivisia muutoksia
harjoitellussa sekä harjoittelemattomassakin sanastossa. Tutkimushenkilö kävi terapiassa
12 kertaa, joiden aikana hän tunnin ajan harjoitteli valittua sanastoa. Tuloksissa
painotetaan pääasiallisesti toiston ja tuttuuden merkityksiä nimeämiseen ja sanaston
pysyvyyteen. Tulosten esittämisessä edetään tutkimuskysymysten sekä niiden
alakategorioiden mukaisessa järjestyksessä. Tuloksissa ensin esitetään toistomäärän,
toistamisen sekä terapiajakson kertamäärän yhteyksiä virhetuotosten määrään,
nimeämissuoritukseen sekä sanaston pysyvyyteen. Tuttuuden merkitys esitetään tämän
jälkeen erillisenä kappaleena tarkemmin, jonka jälkeen toistoa (toistaminen sekä
toistomäärä) sekä tuttuutta käsitellään yhteisvaikuttajina nimeämissuoritukseen ja
sanaston pysyvyyteen.

Toiston merkitys nimeämisessä ja sanaston pysyvyydessä
Terapiakertojen määrällä (12 kertaa) oli tilastollisesti merkitsevä positiivinen yhteys
nimeämiseen ja harjoitellun sanaston ylläpitämiseen siten että terapiajakson loppua
kohden oikein nimettyjen kuvien määrä kasvoi tasaisesti (rs = .36, p < .01).
Loppumittauskerralla (kesäkuu 2017) nimeäminen oli huipussaan. Ensimmäisen
terapiaviikon aikana tutkimushenkilön suoriutuminen nimeämisessä parani selvästi jo
toisella terapiakerralla. Ensimmäisellä kerralla oikein 60 kuvasta nimettiin 56 % ja
toisella sekä kolmannella kerralla ylitettiin 80 %:in raja. Toisesta terapiaviikosta lähtien
oikein tuotettujen sanojen määrä koko sanastossa pysyi 88–95 %:in välillä (Kuvio 1).
Viimeisellä terapiakerralla tutkimushenkilö nimesi kuvista 92 % oikein. Kesäkuun 2017
loppumittauksessa oikein nimettyjen kuvien osuus oli 93 %. Kahden kuukauden tauon
jälkeen syyskuun seurantamittauskerralla nimeämisen prosenttiosuus oli 40 ja
joulukuussa 87 %.
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Harjoittelemattomassa sanastossa (A-sarja) havaittiin myös tasaista edistymistä
nimeämisessä loppu- ja seurantamittauskerroilla. Toukokuun 2017 alkumittauskerralla
tutkimushenkilö nimesi 60:sta kuvasta oikein 28 %. Loppumittauksessa oikein nimettyjä
kuvia oli 48 % ja syyskuun seurantamittauksessa 48 %. Joulukuussa vastaava prosentti
oli 57 %.
Terapiajakson

aikana

sanojen

toistokierrosmäärällä

(10/terapiakerta)

havaittiin

positiivinen yhteys virhetuotosten määrän laskuun ja sanaston pysyvyyteen sekä
substantiiveissa (rs = .38, p <.01) että verbeissä (rs = .35, p <.01). Toistokierrosten
tuloksista ilmeni, että oikein nimettyjen kuvien prosentuaalinen osuus nousi
lähestyttäessä terapiakerran viimeisiä toistokierroksia. Kahdella viimeisellä kierroksella
oikein nimettyjen kuvien osuus oli yli 90 % (Taulukko 4). Kategorisella pisteytyksellä
nimeämisen keskiarvo yhdeksännellä toistokierroksella oli 13,75 ja kymmenennellä
13,79 (Taulukko 3 ja Kuvio 2). Keskiarvoista oli nähtävissä systemaattinen nousu
ensimmäisestä toistokierroksesta viimeiseen toistokierrokseen. Ensimmäisen ja 10
kierroksen välinen erotus oli 1,75 pistettä ja toistokierrosten kokonaiskeskiarvo oli 13,16
pistettä. Toistokierroksista 13 pisteen raja ylitettiin keskimäärin viidennellä kierroksella.
Myös ääneen nimeämisellä terapian aikana havaittiin positiivinen korrelaatio
virhemäärien vähenemisen kanssa sekä substantiiveissa (rs = .21 p <.01) että verbeissä
(rs = .20 p <.01).
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Kuvio. 1. Koko sanaston nimeämisprosentti terapiajakson aikana

Taulukko 3. Nimeäminen toistokierrosten välillä koko sanastossa
Toistokierros

Ka

SD

Md

%

SD %

Md %

Kierros 1

12,00

3,41

12,95

79,92

20,91

86

Kierros 2

12,5

3,14

13,31

82,67

20,99

88

Kierros 3

12,85

2,68

13,52

84,67

16,5

88,5

Kierros 4

12,83

2,73

13,48

85,5

17,09

91

Kierros 5

13,33

1,6

13,64

88,83

8,4

92

Kierros 6

13,27

1,5

13,48

87,92

7,29

89

Kierros 7

13,54

1,49

13,83

90,25

7,15

92,33

Kierros 8

13,69

1,24

13,84

89,92

6,78

91,5

Kierros 9

13,75

1,26

13,93

91,75

5,33

93,33

Kierros 10

13,79

1,07

13,93

91,25

4,05

91

Yhteensä

13,16

2,23

13,61

87,28

13,11

90,48
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Kuvio 2. Pylväsdiagrammi toistokierrosten nimeämiskeskiarvoista

Sanaluokkien välillä ei ollut merkitsevää eroa nimeämisessä terapiajakson aikana ja
loppumittauksessa (U = 27995, p > .61) (Kuvio 3). Syyskuun seurantamittauksessa
verbien ja substantiivien nimeämistä prosentuaalisesti tarkasteltuna verbeistä nimettiin
oikein 20 % ja substantiiveista vastaava luku oli 63 %.
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Kuvio 3. Sanaluokkien väliset erot nimeämisessä terapiajakson aikana

Verbien argumenttitaso ilmeni B-sarjan toimintakuvien nimeämisessä niin, että täysin
oikein eli 100 %:in nimeämiskierroksia kertyi terapian aikana intransitiiviverbeille 59 (49
%) ja transitiiviverbeille 12 (10 %) (Kuvio 5). Kaikkia terapiakertoja tarkasteltaessa
kummankin argumenttitason verbien nimeäminen pysyi toisesta terapiaviikosta lähtien
80–100%:n välillä (Kuvio 4). Loppumittauksessa tutkimushenkilö nimesi kaikki
intransitiiviverbit oikein, kun vastaava nimeämisprosentti transitiiviverbeille oli 90.
Syyskuun seurantamittauskerralla vastaavat luvut olivat edellä mainitun kaltaista
järjestystä noudattaen 60 % ja 15 %. Joulukuun seurantamittauskerralla tutkimushenkilö
nimesi intransitiiviverbejä 60 % ja transitiiviverbejä 30 %.

A-sarjan sanastossa havaittiin argumenttitason osalta samanlainen ilmiö verbien
nimeämisessä. Intransitiiviverbejä nimettiin prosentuaalisesti enemmän oikein oman
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kategoriansa sisällä kuin transitiiviverbejä. Alkumittauksessa nimeämisprosentit olivat
intransitiiviverbien osalta 28 % ja transitiiviverbien 0 %. Loppumittauksessa vastaavat
osuudet olivat intransitiiviverbeille 57 % ja transitiiviverbeille 13 % sekä syyskuun
seurantamittauskerralla

72

%

ja

13

%.

Joulukuun

seurantamittauksessa

intransitiiviverbejä nimettiin oikein 100 % ja transitiiviverbejä 17 %.
Kuvio 4. Transitiivisten ja intransitiivisten verbien nimeäminen terapiajakson aikana
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Kuvio 5. Täysin oikein menneiden kierrosten lukumäärä transitiivi ja -intransitiiviverbeissä

Sanojen tuttuus
Sanojen tuttuusasteilla B-sarjassa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa substantiivien
(U = 6837, p >.48) eikä verbien nimeämisessä (U = 7057, p >.78) terapiajakson aikana.
Keskiarvoja tarkasteltaessa sekä tuttujen että vähemmän tuttujen kuvien nimeäminen
pysyi koko terapiajakson ajan hyvin samankaltaisena (Kuvio 6). Toimintakuvien
keskiarvoissa ilmeni myös samankaltaisuutta nimeämisessä koko terapiajakson ajan
(Kuva 7). Loppumittauksessa tuttujen ja vähemmän tuttujen kuvien nimeämisessä ei
ilmennyt tilastollisesti merkitsevää eroa (U 435, p > .69). Virheellisesti nimettyjen kuvien
joukossa oli kumpaankin tuttuusmäärittelyyn kuuluvia sanoja. Prosentuaalisesti tuttuja
sanoja nimettiin oikein 93 % ja vähemmän tuttuja 87 %. Syyskuun seurantamittauksessa
tutkimushenkilö nimesi tuttuja sanoja 47 % ja vähemmän tuttuja 43 % oikein.
Viimeisimmässä joulukuun seurantamittauksessa tutkimushenkilö nimesi tuttuja sanoja
67 % ja vähemmän tuttuja 47 %. A-sarjassa tuttuusaste ei ilmennyt tilastollisesti
merkitsevänä (U = 10, p > .21). Prosentuaalisesti tarkasteltuna alkumittauksessa
sanastosta tuttujen nimeämisprosentti oli 40 ja vähemmän tuttujen 20 %.
Loppumittauksessa tutuista kuvista nimettiin oikein 63 % kun vastaava osuus vähemmän
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tutuille oli 37 %. Seurantamittauksessa osuudet tutuille kuville olivat 67 % ja vähemmän
tutuille 40 %. Viimeisimmässä joulukuun seurantamittauksessa tuttuja sanoja nimettiin
oikein 73 % ja vähemmän tuttuja 43 %.

Kuvio 6. Tuttuusaste-erot substantiivien nimeämisessä
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Kuvio 7. Tuttuusaste-erot verbien nimeämisessä

Anomia vaihteli kuvien välillä sekä terapiakerroittain että toistokierroksittain
tuttuusasteesta riippumatta. Joissakin sanoissa tapahtui pysyvää taantumista. Esimerkkinä
substantiiveista sana ”seinäkello”, jossa alkoi yllättäen ilmetä ensimmäisen tavun lisäksi
myös toisen tavun painotusta. Verbeissä nimeämisvaikeutta ilmeni systemaattisesti
muutamassa verbissä kuten ”maalata”, ”leikata” ja ”kammata”, joissa kaikissa toistui
myös edellä mainitun kaltainen toisen tavun painotus. ”Leikata” ja ”kammata” kuuluivat
tutkimushenkilön luokittelemiin vähemmän tuttuihin verbeihin, kun taas ”maalata" oli
luokiteltu tutuksi.
Tarkasteltaessa muuttujista toistoa kokonaisuudessaan lineaarisen regression kautta (M =
5.5 toistoa, SD = 2,88) sekä tuttuutta (M = 0,50, SD = .50) ennustajina nimeämisen
virhemäärän vähenemiseen ja sanaston pysyvyyteen (M = 13, 2, SD = 2,23) seuraavilla
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mittauskerroilla, oli toisto merkitsevä selittäjä nimeämissuoriutumisen pysyvyydessä (β
= .243, p <.01). Tuttuudella ei havaittu olevan merkitsevyyttä harjoitellun sanaston
pysyvyyteen (β = .005, p >.01).
Haastattelussa arjen- ja vapaa-ajan viettotavoistaan tutkimushenkilö tuotti kesäkuun 2017
loppumittauksessa vähemmän kieliopillisesti oikeita lauseita sekä asiasanoja verrattuna
alkumittauksen tuloksiin. Kerronnassa ilmeni asioiden luettelua ja toisinaan
tutkimushenkilö vastasi ohi aiheen. B-sarjan toimintakuvista hiihtää-verbin voitiin katsoa
yleistyneen kerrontaan tai ainakin kyseisen verbin ympärille tutkimushenkilö pystyi
rakentamaan monipuolisemman kertomuksen vapaa-ajan viettotavoistaan. Syys- ja
joulukuun (2017) seurantamittauksissa oli nähtävissä puheen sujuvuuden heikkenemistä,
vähemmän asiasanoja sekä kokonaisia tai kieliopillisesti oikein tuotettuja lauseita.
WAB:ssa (Kertesz, 1982; suomenkielinen versio: Lehtihalmes ym., 1993), joka tehtiin
2017 syyskuun seurantamittauskerralla, tutkimushenkilö sai afasiaosamäärän (AQ)
kokonaispistemääräksi 66, mikä oli 12 pistettä vähemmän toukokuun 2017
alkumittauskerran tuloksesta (Taulukko 5). Joulukuussa afasiaosamäärässä oli tapahtunut
kahden pisteen nousu. WAB:n muissa osa-alueissa lukuun ottamatta nimeämistä oli
tapahtunut systemaattista muutaman pisteen laskua. Nimeämisosiossa pistemäärä nousi
joulukuun seurantamittaukseen asti. BNT:ssä (Kaplan ym., 1983; suomenkielinen versio:
Laine ym., 1997) tulos pysyi 45 pisteessä 2017 alku- ja loppumittauksessa. BNT:n
joulukuun seurantamittauksessa pistemäärä nousi 51:een. Sanasujuvuus WAB:ssa
(Kertesz, 1982; suomenkielinen versio: Lehtihalmes ym., 1993) oli pysynyt lähes
samanlaisena alku- ja seurantamittauskerralla (Taulukko 6).
WAB:n (Kertesz, 1982; suomenkielinen versio: Lehtihalmes ym., 1993) puheen
sujuvuusosion kuvasta kerronnassa sanojen määrä minuutissa laski viime vuoden alku- ja
seurantamittauskertojen välillä neljä pistettä. Sanoja minuutin aikana tutkimushenkilölle
kertyi toukokuun alkumittauksessa 22 ja syksyn seurantamittauksessa 21 sanaa.
Joulukuussa kyseinen tulos oli 18 sanaa minuutissa. Sujuvuus oli toukokuussa 4 pistettä
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ja syys- ja joulukuussa 2 pistettä. WAB:n afasialuokitus oli kaikilla kolmella
mittauskerralla transkortikaalinen motorinen afasia.
Tutkimushenkilön valitsemia kuvia kotiympäristöstä verrattiin A- ja B-sarjan
tasaamisessa käytettyyn KLK-sanakorpukseen (Kansalliskirjasto, 2014). Useimmat
hänen tutuiksi luokittelemistaan kuvista olivat myös yleisyydeltään eli frekvenssiltään
yhtäläisiä. Kuitenkin tilastollisesti tarkasteltuna tuttuusarvion sekä yleisyyden välillä ei
havaittu yhteyttä (r = .07, p >.94).

Taulukko 5. WAB:n osatestien tulokset alku- ja seurantamittauksissa
WAB:n osatestit

Alkumittaus

Seuranta
2kk

Seuranta
6kk

(Pisteet)

(Pisteet)

(Pisteet)

Spontaanipuhe
Informaatiosisältö

8/10

6/10

6/10

Sujuvuus

4/10

2/10

2/10

Yhteensä

12/20

8/20

8/20

60/60

51/60

60/60

60/60

60/60

60/60

Ymmärtäminen
Kyllä/ei-vastaukset
Auditiivinen sanan
tunnistaminen
Sarjalliset kehotukset

60/80

52/80

59/80

Yhteensä

180/200

163/200

179/200

Toistaminen

93/100

80/100

81/100

Esineiden nimeäminen

54/60

58/60

58/60

Sanasujuvuus

12/20

8/20

10/20

Lauseentäydennys

10/10

10/10

8/10

Puhevastaukset

10/10

10/10

10/10

Yhteensä

86/100

86/100

86/100

Nimeäminen

AQ
Afasialuokitus

78

TMA
Kertesz, 1982; Lehtihalmes ym., 1993

66

68

TMA

TMA
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Taulukko 6. BNT:n pisteet sekä WAB:n kerronnan pisteet mittauskerroilla
Mittauskerrat

BNT

Sanat/min
(WAB)

Toukokuu
alkumittaus

45/60

21

45/60

-

Kesäkuu
loppumittaus
Syyskuu
seurantamittaus

-

20

Joulukuu
seurantamittaus

51/60

18

Kaplan ym., 1983; Laine ym., 1997,
Kertesz, 1982; Lehtihalmes ym., 1993
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5

POHDINTA

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella puheterapiajaksossa tapahtuvan
toiston sekä kuvien tuttuusasteen vaikutuksia nimeämiseen henkilöllä, jolla oli
diagnosoituna etenevä sujumaton afasia. Terapian aikana tehdyllä toistomäärällä oli
nähtävissä selkeitä positiivisia vaikutuksia kuvien nimeämiseen terapiajakson aikana ja
sen jälkeen seuraavilla kolmella mittauskerralla. Toistokierrosten hyödyt olivat
nähtävissä jo ensimmäisestä terapiakerrasta lähtien ja edistyminen nimeämisessä jatkui
siitä aina terapiajakson loppuun asti. Terapiajakson jälkeen kesäkuun 2017
loppumittauskerralla toiston hyödyt näkyivät viimeistä terapiakertaa parempana
suoriutumisena nimeämisessä. Samoin myös tutkimushenkilön nimetessä kuvia ääneen
mallin jälkeen näytti olevan positiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi useamman toiston
jälkeen virheiden määrä sanoissa väheni ja tutkimushenkilö huomasi itse korjata
puhettaan. Tuttuusluokittelulla ei ilmennyt tilastollista merkitsevyyttä, mutta tutumpien
sanojen prosentuaalisesti parempi nimeäminen antoi positiivisesti suuntaa antavia
tuloksia sen hyödyistä yhdessä toistamisen kanssa.
Toistokierroksia tässä tutkimuksessa tuli 10 kierrosta jokaisella terapiakerralla.
Nimeämisnopeutta ei mitattu tässä tutkimuksessa vaan keskityttiin virhemäärään ja
osittain niiden laatuunkin. Kymmenestä toistokierroksesta nimeäminen parani aina
viimeisiä kierroksia kohden, jolloin parhaimmat tulokset saavutettiin kahdella viimeisellä
kierroksella. Keskimäärin viidennellä toistokierroksella tutkimushenkilö ylitti 85 %:n
rajan. Tästä voisi päätellä, että terapiakerralla vähimmäistoistomäärän kannattaisi olla
ainakin viisi toistokierrosta, jolloin päästään mahdolliseen tavoitetasoon nimeämisessä.
Yksittäisiä toistokierroksia tarkasteltaessa kuitenkin osassa terapiakerroista oikein
nimettyjen sanojen määrä vaihteli paljonkin. Tällöin 80 %:n raja nimeämisessä ylitettiin
jo ensimmäisellä toistokierroksella. Epätasaisuus toistokierrosten välillä voi selittyä
vireystilan ja suoriutumisen vaihteluina, jotka ovat hyvin tavallisia piirteitä etenevässä
sujumattomassa afasiassa (Tippett ym., 2015). Nimeämissuoriutuminen tasaantui
toistokierrosten välillä terapiajakson loppua kohden, mikä voi kertoa terapiajakson
toistojen ylläpitävästä vaikutuksesta.
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Toistomäärän positiiviset hyödyt tässä tutkimuksessa tukivat myös aikaisempia
tutkimuksia (Cadório ym., 2017; Croot ym., 2015), joissa korostettiin kuvavalinnan
rinnalla

erityisesti

toistomäärän

paljoutta

etenevän

sujumattoman

afasian

nimeämiskuntoutuksessa, jolloin esimerkiksi verbien rakenteiden tuotossa voisi tapahtua
korjaantumista. Tässä tutkimuksessa varsinaista siirtovaikutusta ei ilmennyt, sillä verbien
perusmuodon nimeämisessä harjoittelemattomassa sanastossa ilmeni yhden pisteen
parannus transitiiviverbeissä, kun taas intransitiiviverbeissä nimeäminen pysyi
alkumittauksen kaltaisena. Myös intransitiiviverbit harjoittelemattomassa sanastossa
nimettiin paremmin oman kategoriansa sisällä verrattuna transitiiviverbeihin alku-,
loppu- ja seurantamittauskerroilla. Puolestaan harjoitellussa sanastossa transitiiviverbit
nimettiin terapiajakson aikana sekä loppumittauskerralla lähes yhtä hyvin kuin
intransitiiviverbit. Seurantamittauskerralla ero näiden luokkien välillä oli kuitenkin jo
huomattava,

mutta

harjoittelemattomaan

sanastoon

verrattuna

harjoiteltuja

transitiiviverbejä nimettiin enemmän oikein.
Toistettujen sanojen yleistyminen kerrontaan sekä spontaanipuheeseen oli erittäin
vähäistä. Syynä voivat olla sanaluokkien erilaiset aktivoivat ominaisuudet, jolloin
esimerkiksi substantiivit pystyvät korkeintaan aktivoimaan sanoja rajallisesti (Brysbaert
& Ellis, 2016). Rajallisuuden osaltaan selittää myös se, miksi substantiivit nimettiin
kokonaisuudessaan paremmin kuin verbit, sillä tutkimusten mukaan substantiivit
sisältävät vähemmän merkitysyhteyksiä ja ovat konkreettisempia, mikä helpottaa
nimeämistä (Thompson ym., 2012). Sanojen yleistymättömyyden spontaanipuheessa
voisi myös selittää se, että terapiassa tapahtuva harjoittelu kohdistui nimeämiseen.
Nimeäminen myös parani terapian myötä. Spontaanipuheen parantamiseksi harjoittelun
tulisi mahdollisesti kohdistua kuvien nimeämisen lisäksi lausetasoiseen harjoitteluun
(Croot ym., 2015).
Terapiajakson pituus oli neljä viikkoa, jonka aikana tutkimushenkilö pystyi nimeämään
kuvat lähes täydellisesti jakson loppupuolella. Harjoiteltujen kuvien nimeäminen parin
kuukauden tauon jälkeen syyskuun 2017 seurantamittauskerralla oli palannut lähes
lähtötasolleen, mikä on osoittautunut yleiseksi havainnoksi etenevissä afasioissa (Jokel,
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Graham, Rochon & Leonard, 2014). Tulokset antavat viitteitä siitä, että jatkuva
ylläpitävä, toistava harjoittelu, olisi erittäin tärkeää etenevän sujumattoman afasiamuodon
kuntoutuksessa. Kuitenkin joulukuussa nimeäminen oli yllättäen parantunut lähelle
loppumittauksessa saatuja prosentteja. Tämä voisi selittyä PPA-G:ssa yleisinä
vireystason muutoksina, jolloin myös suoriutuminen muun muassa nimeämisessä, saattaa
hetkellisesti parantua (Harciarek & Cosentino, 2013).
Jakso tapahtui kokonaisuudessaan yliopiston tiloissa, eikä kotiharjoittelua ollut
ollenkaan. Tutkimushenkilö oli kuitenkin erittäin motivoitunut tulemaan nimenomaan
yliopistolle harjoittelemaan. Voi olla, että ympäristön vaihdos oli hänelle tärkeä asia, joka
teki arjen rutiineihin vaihtelevuutta. Vaikka pääasiallisena lähtökohtana olikin
harjoiteltujen sanojen käyttö terapian ulkopuolella arjessa, voi paikan vaihdos kotioloista
uuteen ympäristöön olla edistymisen kannalta suotava asia. Myös nimeämisen
taantuminen tauon jälkeen antaa viitteitä siitä, että harjoittelun tulisi olla jatkuvaa ja
motivoivuuden kannalta monipuolista, jotta nimeäminen ja siten kommunikointi
pysyisivät mahdollisimman laadukkaina pitkään (Croot ym., 2015).
Aistimodaliteetin hyötyjä nimeämissuoritukseen on vaikea arvioida erikseen, mutta
haittaavia vaikutuksiakaan sillä ei ollut. Etenevän sujumattoman afasian diagnostisessa
luokittelussa ominaisina piirteinä on pidetty prosodian eli äänensävyn ja sanapainon
poikkeavuuksia sekä puheen tuotossa että prosessoinnissa (Rohrer ym., 2012). Nämä
tulivat myös esille tutkimuksen aikana joidenkin sanojen epätavallisina sanapainoina.
Yleensä pitkissä sanoissa (esimerkiksi astianpesukone) ilmeni epätavallista toisen tavun
painotusta. Kuullun esimerkin avulla tutkimushenkilö mahdollisesti tuli tietoisemmaksi
virheellisestä sanapainostaan ja yritti korjata sitä toisinaan hyvin tuloksin. Auditiivinen
ärsyke saattoi auttaa esimerkiksi pitkien sanojen artikulaation tarkentumisessa, jolloin
verbaalisen työmuistin kuormittavuus väheni (Mack ym., 2013).
Nimeämisen sujuvoituminen terapian aikana ja sen jälkeen harjoitellussa sekä
harjoittelemattomassa sanastossa saattoi johtua siitä, että tutkimushenkilö pystyi edelleen
hyödyntämään sanan prosessoinnissa kahta eri reittiä (engl. Dual route) (Kittredge ym.,
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2008). Mallissa leksikaalisen reitin rinnalla fonologisen reitin on tutkittu perustuvan
kuulonvaraisen ärsykkeen havaitsemiseen sekä sen prosessoimiseen. Fonologisen reitin
on havaittu olevan usein PPA-G:ssa heikompi kuin leksikaalinen, mutta puhuja pystyy
silti hyödyntämään molempia reittejä prosessoinnissa (Reilly ym., 2012). Tässä
tapauksessa tutkimushenkilöni

semanttis-leksikaalinen reitti

saattoi

olla

lähes

normaalitasoinen, mutta sanan muodon prosessointiin tarvittavien fonologisten
edustumien tuli mahdollisesti saada lisää aktivaatiota. Siten ääneen nimeäminen saattoi
aktivoida laajalti kielelliseen prosessointiin tarvittavia edustumia kummankin reitin
yhteisvaikutuksen kautta (Kittredge ym., 2008).
Nimeäminen oli samalla fyysisesti kuormittava harjoitus, sillä tutkimushenkilön
artikulointi oli ajoittain ponnisteista. Sanan tuottamisen aloittaminenkin oli usein työlästä.
Fyysinen ääneen nimeäminen saattoi aktivoida puhe-elimistön motorisia aivoalueita,
jotka usein ensimmäisinä altistuvat atrofialle PPA-G:ssa (Catani ym., 2013). Nimeämisen
aikana suun motoriset liikkeet sekä niiden taktiilinen tuntemus mahdollisesti aktivoivat
sensorista aivokuorta, joka on yhteydessä motoriseen aivokuoreen (Conant, Bouchard &
Chang, 2014). Neuroniyhteyksien vahvistuminen voi täten palauttaa ennen jo
automatisoituneita artikulaatioliikkeitä, jolloin kapasiteettia jää muuhunkin puheen
tuoton aikana. Nimeäminen vasta kohdesanan kuulemisen jälkeen myös mahdollistaisi
tutkimushenkilölle vielä jäljelle jääneen, toimivan toistamiskyvyn, hyödyntämistä
kuntouttavana tekijänä nimeämisessä (Croot ym., 2015).
Sanan kirjoitettu muoto voi osaltaan auttaa nimeämistä auditiivisen ärsykkeen sekä kuvan
lisäksi, mikä aktivoi aivoja monipuolisestikin (Croot ym., 2015). Tosin kirjoitettu muoto
saattaa myös häiritä, jolloin se on kognitiivisesti kuormittavampaa kuin hyödyttävää.
Syinä voivat olla keskittymisen suuntaamisen vaikeus toiseen kahdesta erilaisesta
visuaalisesta ärsykkeestä tai niiden luontevasta yhdistämisestä (Reilly ym., 2012).
Yhdistämisen vaikeus voi johtua semanttisen tason prosessoinnin ongelmista, jolloin
juuri kuvan ja sitä vastaavan sanan yhtäaikainen nimeäminen hidastuu (Rogalski ym.,
2008). Tutkimushenkilö ei maininnut sanan kirjoitetun muodon häiritsevän nimeämistä,
mutta painotti sitäkin enemmän sanan auditiivisen mallin hyötyä. Tutkimushenkilön oma
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tuntemus tukee hyvin sitä näkökulmaa, että fonologinen prosessointi olisi hidastunutta
(Mack ym., 2013) ja että toisaalta prosessia voisi helpottaa aika yksinkertaisellakin
tavalla (Croot ym., 2015).

Verbien argumenttitasojen merkitys nimeämiseen
Verbien

argumenttitasolla

näyttäisi

olevan

merkitystä

nimeämissuoritukseen.

Intransitiiviverbejä tutkimushenkilö nimesi enemmän oikein kuin transitiiviverbejä.
Terapiajakson aikana transitiivi- ja intransitiiviverbien erot nimeämisessä eivät olleet
suuria. Kesäkuun 2017 loppumittauksessakaan eroja ei ilmennyt juuri laisinkaan ja
tutkimushenkilö nimesi kuvasta ohjeiden mukaisesti verbin perusmuodossaan. Syyskuun
ja joulukuun 2017 seurantamittauksissa puolestaan intransitiiviverbien nimeäminen oli
selkeästi

parempi

kuin

transitiiviverbien.

Syksyllä

tutkimushenkilö

nimesi

transitiiviverbejä oikein 15 %. Verbin perusmuodon löytämiseksi tutkimushenkilön myös
ilmeisesti täytyi hakea verbiä objektin kautta, mikä mahdollisesti monimutkaisti
sanahakua. Tällöin hän toiminnan nimeämisen sijasta alkoi kertoa pitkällä lauseella
kuvassa olevista asioista. Toisaalta taas moniargumenttisuudella saattoi olla hyötyäkin
transitiiviverbien perusmuodon nimeämisessä, sillä joulukuun seurantamittauksessa
oikein nimettyjen verbien osuus oli 30 %. Edellä mainitun tuloksen voisi selittää se, että
moniargumenttisuus aktivoi semanttisia merkitysedustumia (Thompson ym., 2014).
Esimerkiksi verbi ajaa aktivoisi sille mahdolliset, yhteensopivat, objektit ennen
toiminnan nimeämistä. Toistaminenkin mahdollisesti edisti perusmuodon löytämistä
etenkin transitiiviverbeissä, jotka itsessään eivät ole niin informatiivisia kuin
intransitiiviverbit (Savolainen, 2001). Transitiiviverbien perusmuodon nimeämisen
paraneminen joulukuun seurantamittauksessa voisi kertoa myös siitä, että tehtävän
oppimista on tapahtunut.
Intransitiiviverbien nimeämisessäkin tapahtui laskua terapiajakson jälkeen syys- ja
joulukuun seurantamittauksissa. Ero ei kuitenkaan ollut mittauskertojen välillä yhtä suuri
kuin transitiiviverbeillä. Intransitiiviverbeissä itsessään on informaatiota toiminnasta,
joka mahdollisesti helpottaa perusmuodon nimeämistä kuvasta (Almeida ym., 2007;
Savolainen, 2001). Verbin informatiivisuus voisi siten vähentää kognitiivista
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kuormittuvuutta, kun nimeämisprosessin ei tarvitsisi lähteä liikkeelle monien ärsykkeiden
yhdistelyn vaiheesta (Thompson ym., 2012). Voi olla, että intransitiiviverbien
semanttinen rajautuneisuus vähentää virheellisten merkitysedustumien aktivoitumista,
kun taas transitiiviverbeissä verbin monikäyttöisyys objektin kanssa lisää virhemäärää
semanttisten merkitysten aktivoitumisen aikana.

Tuttuuden vaikutus nimeämiseen
Tuttuusasteella ei havaittu tilastollista merkitsevyyttä nimeämiseen, vaikkakin
prosentuaalisesti tarkasteltuna tuttuja kuvia nimettiin terapiajaksolla sekä seuraavilla
mittauskerroilla enemmän. Tuttuus ilmeni siis positiivisesti suuntaa antavana tekijänä
substantiivien nimeämisessä. Verbien nimeämisessä tuttuudella ei myöskään ollut
tilastollista merkitsevyyttä. Verbeissä vähemmän tuttuja kuvia nimettiin enemmän
oikein. Syynä voi olla se, että vähemmän tuttuihin verbeihin oli tutkimushenkilön
toimesta valikoitunut intransitiiviverbejä, jotka hän myös nimesi yleisesti ottaenkin
paremmin. Tulos on myös yhtäläinen muun muassa Brysbaertin ja Ellisin (2016)
tutkimuksen kanssa, jossa he havaitsivat tuttuuden olemattoman merkityksen verbien
nimeämisessä. Sen sijaan juuri argumenttitasolla nähtiin olevan merkitsevyyttä
toimintakuvien nimeämisessä.
Tuttuuden hyvin suuntaa antavat arvot nimeämisen muutoksissa voivat osittain johtua
myös siitä, että valitut kuvat olivat kaikkiaan niin tuttuja tutkimushenkilölle, jolloin
selvää eroa tutuille ja vähemmän tutuille sanoille ei ilmennyt tarpeeksi. Tuttuuden
valintaperusteina olivat visuaalinen esiintymistiheys, käyttömäärä ja henkilökohtainen
tärkeys. Näistä objektin visuaalinen yleisyys viittaa semanttisen muistin toimintaan ja
visuaaliseen työmuistiin, jotka usein etenevässä sujumattomassa afasiassa säästyvät
pitkään atrofialta (Mandelli ym., 2016). Täten mahdollisesti suuremmat erot tuttujen ja
vähemmän tuttujen sanojen nimeämisessä olisivat ilmenneet tilanteessa, jossa sanaston
tuttuusaste olisi valittu pelkästään esimerkiksi sanan pituuserojen perusteella. Mutta
koska visuaalisen tiedon käsittelyn ongelmiakin esiintyy PPA-G:ssa, ei tuttuudessa
käytettyä valintamenettelyä tulisi väheksyä (Mandelli, ym., 2016). Sanastossa oli mukana
pitkiäkin sanoja, joista osa kuului tuttuihin ja osa vähemmän tuttuihin, ja joita

44

tutkimushenkilö nimesi vaihtelevalla menestyksellä. Pitkistä sanoista esimerkiksi
”talouspaperirullateline” oli sellainen sana, jota tutkimushenkilö tuskin käyttää päivittäin
keskusteluissaan. Kuitenkin keittiöön mennessään hän näkee useasti kyseisen esineen,
jolloin objektin visuaalinen yleisyys voi olla korkeakin. Samoin käyttömäärä kyseisellä
objektilla voi olla suuri, jolloin se mahdollisesti aktivoisi laajemmin semanttisia
edustumia objektiin läheisesti liittyvistä sanoista ja esineen toiminnallisista puolista
(Giovannetti ym., 2006; Greene, 2016).
Sanojen luokittelussa käytettiin kahta jaottelua: tuttu ja vähemmän tuttu. Joskus on
käytetty

laajempaa

asteikkoa,

jolloin

jaottelu

tuttuudenkin

osalta

on

ollut

hienojakoisempaa (Gilhooly & Gilhooly, 1979). Karkea jako kahteen ryhmään saattoi
loiventaa tuttuusasteen eroja nimeämisessä. Toisaalta tutkimushenkilölle kaikki kodin
esineistö ja toimintakuvat olivat jollain tasolla tuttuja, jolloin kysymykseen tulee
kontekstin merkitys. Usein saman kontekstin sisällä olevat sanat tai esineet nimetään
nopeammin kuin kontekstin ulkopuolella olevat (Greene, 2016). Konteksti tässä
tapauksessa oli tutkimushenkilön kotiympäristö. Siksi esimerkiksi keittiöstä valittujen
objektien välillä ei ollut keskenään suurta eroa, sillä tutkittava saattoi käyttää hyödykseen
esineiden sijaintitietoa objektien ollessa aina samassa, tutussa, paikassa.
Ajateltaessa kuvien luokittelua useaan eri tuttuuskategoriaan kuvavalintahetkellä myös
kognitiivisesti kuormittavana tekijänä tutkimushenkilölle, oli luokittelu kahteen ryhmään
riittävä sekä tutkimushenkilön omaa jaksamista kunnioittava päätös.
Yleisesti afasiatutkimuksissa tuttuutta ja sen hyötyjä nimeämiseen on tarkasteltu eniten
henkilöillä, joilla on vaikea semanttiseen puoleen painottuva anomia sekä selkeä puheen
ymmärtämisen vaikeus (Hirsh & Funnel, 1995; Laine & Martin, 2004). Kohderyhmänä
tällöin ovat olleet usein Alzheimerin tautia sekä semanttista dementiaa sairastavat
henkilöt.

Vaikka

etenevässä

sujumattomassa

afasiassa

vaikeaa

semanttista

sanahaunvaikeutta ei ilmenisikään sairauden alkuvaiheessa, on sen esiintyminen
myöhemmin silti mahdollista (Kim & Thompson, 2004). Lisäksi etenevien afasioiden
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kuntoutuksessa pyritään ennakoimaan tulevaa, joten sanan tuttuutta sekä sen
motivoivuutta etenevän sujumattoman afasian kuntoutuksessa ei tulisi vähätellä.
Tuttuus ei ilmennyt sanastoa ylläpitävänä tekijänä. Pääsääntöisesti voisi ajatella, että
kuitenkin tutummat sanat pysyisivät tutkimushenkilön sanastossa pidempään verrattuna
vähemmän tuttuihin sanoihin, sillä tutkittava nimesi tutumpia sanoja prosentuaalisesti
joka tutkimuskerralla paremmin. Toisekseen, tuttuuden määritelmään sen visuaalisen
yleisyyden lisäksi liittyivät henkilökohtainen tärkeys ja käyttömäärä. Täten myöhemmin
sanastossa pitkään pysyvät sanat eivät välttämättä olisi niitä kaikkein yleisimpiä sanoja
vaan tutkimushenkilölle tärkeitä, omakohtaisesti usein käytettyjä, sanoja.
Tutkimuksessa ei mitattu varsinaisesti tutkimushenkilön motivaation vaikutuksia
nimeämistuloksiin. Huomattavissa oli kuitenkin, että tutkimushenkilö oli motivoitunut
harjoittelemaan samoja sanoja kuukauden ajan, jolla voi olla mahdollinen positiivinen
lisävaikutus sanaston pysyvyyteen. Motivaatio näkyi paikalle ajoissa saapumisena sekä
tutkimushenkilön omina arvioina nimeämisvaikeudestaan sekä vahvaa tahtoa korjata
kyseistä

vaikeutta.

Tutkimushenkilö

koki

Oulun

yliopiston

mieluisaksi

harjoittelupaikaksi, sillä se toi vaihtelua muutoin kaavamaiseen arkeen. Hänen
motivaationsa liittyi terapiassa käymisen lisäksi kuvavalintaan. Hän halusi nimetä
valitsemansa kuvat niin hyvin kuin mahdollista, jolloin kuvien sisältöä vieläkin
tärkeämmäksi tekijäksi tuli osallistumisen mahdollisuus kuvavalintatilanteeseen.
Vertailin tutuiksi luokiteltujen sanojen sekä niitä vastaavaa yleisyysastetta KLKkorpuksesta (Kansalliskirjasto, 2014). Luokittelun ja yleisyyden välillä ei ollut
kuitenkaan positiivista korrelaatiota, mikä vastaa aiemmissa tutkimuksissa saatuja
tuloksia siitä, että yleisemmät puhutut sanakorpukset sekä tuttuus ovat enemmän
yhteydessä toisiinsa kuin kirjoitetun korpuksen ja tuttuuden arviot (Tanaka-Ishii &
Terada, 2011). Harvemmin esiintyvät sanat olivat usein pitkiä. Esimerkkinä tästä on
”talouspaperirullateline”, jolla ei ollut yhtään osumaa korpuksessa. Tuttuuden ja sanan
yleisyyden

vähäiset

luokitusasteikkoa

yhtäläisyydet

käyttämällä

ja

voivat
siten

mahdollisesti

korjaantua

laajempaa

mahdollisuuden

hyödyntää

erityisesti

46

sanataajuuskorpusta nimeämiskuntoutuksen sanaston valinnan työkaluna (Renvall,
Nickels & Davidson, 2013b). Käytössä ollut korpus vaati kuitenkin luvan sen käyttöä
varten.
Vertailin myös tutkimushenkilöni sanalistaa Renvallin ym., (2013b) afaattisten
henkilöiden valitsemiin aihepiireihin. Kotiin liittyvä aihepiiri oli työn, ympäristön sekä
kotiaskareiden jälkeen suosituin aihealue. Kotiympäristöstä valittu sanasto voi täyttää
monet valinnan perusteet, mutta ovatko kyseiset sanat juuri niitä, joista afaattinen puhuja
haluaa keskustella tai oppia nimeämään uudelleen hyvin? Muun muassa Palmerin ym.
(2017) tutkimuksessa kodin ympäristöön liittyvä sanasto kattoi 6,5 % kuntoutukseen
valituista sanoista. Kodin ympäristön sanoja tärkeämmäksi valikoitui yleisesti sosiaalisiin
tilanteisiin liittyvät sanastot, jotka olivat suositummassa asemassa. Tämä osaltaan kertoo
halusta käyttää hyvinkin abstraktia sanastoa ja pitää yllä monipuolista kommunikaatiota.
Siksi nimeämiskuntoutukseen olisi hyvä valita muitakin sanaluokkia kuin vain
substantiiveja ja verbejä (Renvall ym., 2013a; Palmer ym., 2017). Tutkimushenkilöni
valitsemat sanat olivat osittain yhtäläisiä edellä mainittujen artikkelien sanastojen kanssa,
joka osaltaan vahvistaa havaintoja tietyn ikäluokan mielenkiinnonkohteista sekä
arvomaailmasta.
Toukokuun 2017 alkumittauksessa sekä syyskuun että joulukuun seurantamittauksissa
testeinä käytettiin WAB:ia (Kertesz, 1982, suomenkielinen versio: Lehtihalmes ym.,
1993). BNT:tä (Kaplan ym., 1983; suomenkielinen versio: Laine ym., 1997) käytettiin
kevään 2017 alkumittauksessa ja kesäkuun loppumittauksessa sekä joulukuun
seurantamittauksessa. BNT:ssä tulos oli pysynyt samana kevään ja kesän aikana, joka voi
korreloida positiivisesti pidetyn kuntoutusjakson kanssa. Toisaalta etenevässä
sujumattomassa afasiassa suoriutumistason vaihtelut ovat yleisiä sekä tietyntasoinen
suoriutuminen nimeämisessä voi pysyä pitkiäkin jaksoja samantasoisena (Henry ym.,
2016).
WAB:ssa (Kertesz, 1982; suomenkielinen versio: Lehtihalmes ym., 1993) mitattu
afasiaosamäärä oli laskenut 12 pisteen verran alku- ja seurantamittauksen välillä, joka
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antaa sen kuvan, että harjoittelusta huolimatta etenemistä huonompaan suuntaan on
tapahtunut jo hyvinkin lyhyessä ajassa (2 kuukautta). Toisaalta harjoittelun mahdollisista
hyödyistä kertoo se, että afasiaosamäärä oli noussut 68 pisteeseen joulukuun 2017
seurantamittauksessa. Huomioon tulee myös ottaa WAB:n laajuus, jossa afasiaosamäärä
koostuu useasta kielellisestä osa-alueesta (Shewan & Kertesz, 1980). Osa-alueista puheen
sujuvuus oli laskenut muutamalla pisteellä, mikä näkyi kuvasta kerronnassa sekä WAB:n
alussa käytävässä tutkimushenkilön haastattelussa, jossa tutkittava kertoo itsestään. Erot
eivät olleet suuria, mutta huomioon ottaen kriteerit tuotokselle, joka lasketaan sanaksi
sekä kertomisen muuttuminen asioiden luettelemiseksi, voisi neljän pisteen laskun nähdä
merkittävänä sujuvuudessa.
WAB:n (Kertesz, 1982; suomenkielinen versio: Lehtihalmes ym., 1993) osa-alueista
vähiten heikkenemistä oli tapahtunut sanojen toistamisosiossa sekä nimeämisessä.
Toistamisen pistemäärä oli laskenut muutamalla pisteellä alku- ja seurantamittauskerran
välillä. Tutkimushenkilöllä oli vaikeuksia pitkien sanojen sekä lauseiden toistamisessa,
mutta niissäkin kohdissa vaikeudet näyttäytyivät alkutilanteen kaltaisina. Nimeämisosion
pistemäärä sen sijaan oli pysynyt täsmälleen samana mikä voi johtua terapiajakson
positiivisesta siirtovaikutuksesta. Kriittisesti tarkasteluna osa WAB:n nimeämisen osaalueen kuvista on hyvin yleistä perussanastoa, joiden nimeämisen vaikeutuminen voinee
tulla esille vasta erittäin vaikeassa anomiassa. Afasiaosamäärän laskusta huolimatta
tutkimushenkilön AVH-afasian tyyppi säilyi transkortikaalisena motorisena afasiana.

Tutkimuksen toteuttamisen ja luotettavuuden arviointi
Tutkimuksen lähtökohtana on aina tieteellinen todistaminen ja uuden tiedon yhteisöllinen
jakaminen eettisiä periaatteita ja kriittisyyttä unohtamatta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara,
1997 s. 22–24). Tutkimushenkilölle sekä hänen läheiselleen kerrottiin hyvissä ajoin
tutkimuksen ajankohta ja tavoitteet ja suostumus varmistettiin asiakirjalla. Tutkimuksen
päätavoitteista ensimmäinen oli tutkimushenkilön hyvän elämänlaadun ylläpito
kommunikatiivisesta näkökulmasta katsottuna. Toisena päätavoitteena oli saada lisää
tietoa etenevän sujumattoman afasian nimeämisen pulmista sekä kuntoutusjakson
mahdollisista positiivisista vaikutuksista.
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Pro gradu -tutkielma toteutui yhden tutkimushenkilön tapaustutkimuksena, jossa
tarkoituksena oli tutkia juuri kyseisen henkilön nimeämisessä tapahtuvia muutoksia
henkilökohtaisen kuvavalinnan sekä puheterapiajakson (toistomäärän/kerta) sekä
nimeämisen kautta. Kuten aiemmissa tutkimuksissa on todettu etenevän sujumattoman
afasian oirekuvan olevan hyvin yksilöllinen, niin myös tässäkin tutkimuksessa otettiin
huomioon kyseinen yksilöllisyys tulosten tulkinnallisessa osuudessa (Jeong ym., 2014;
Jokel, Graham, Rochon & Leonard, 2014). Siten on syytä katsoa tuloksien
yleistettävyyttä erittäin kriittisesti. Yksilötutkimus toisaalta antaa mahdollisuuden
kohdata yksilölliset piirteet tarkasti, huomioiden tutkimushenkilön henkilökohtaiset
tarpeet

ja

mahdollisuudet.

Yksilölliset

piirteet

tekevät

yhden

henkilön

tapaustutkimuksesta luotettavan itsessään. Individualistista tapaustutkimusta käytetään
yleensä silloin kun kyseessä on harvinainen sairaus tai diagnoosin saaneita kyseiseen
sairauteen on löydetty vähän. Siten tilaisuutta tutkia PPA-G:ta sairastavan henkilön
nimeämistä tulisi pitää ainutlaatuisena.
Luotettavuutta tarkasteltaessa tutkimusasetelmana oli aikasarja-asetelma, jossa oli alkuja loppumittaus sekä kaksi seurantamittauskertaa (Schiavetti, Metz & Orlikoff, 2011, s.
125–127). Seurantamittauskerrat noudattivat suurimmilta osin samaa kaavaa kuin
loppumittauskerta. Kyseisen asetelman sisäiseen validiteettiin eli mittauksen tuloksiin
ovat voineet vaikuttaa mittauskertojen välillä tapahtuneet muuttujat (Schiavetti ym.,
2011, s. 136–137). Tällaisia voisivat olla muiden kuvien tai esineiden intensiivinen
nimeäminen kotona tutkimushenkilön omasta toimesta (positiivinen siirtovaikutus).
Toinen täysin kontrolloimaton sekä asetelmasta riippumaton tekijä on afasian
eteneminen, jossa myös suoriutuminen vaihtelee päivittäin (Henry ym., 2016). Asetelman
vahvuutta puolestaan lisää se, että loppu- ja seurantamittauskertojen välillä oli riittävästi
väliä, jolloin pystyttiin todistamaan harjoitellun sanaston pysyvyyttä. Toinen vahvistava
seikka oli se, että pystyttiin todistamaan harjoittelun tärkeys sekä miten nopeasti
harjoittelun saavutukset voivat taantua (Jokel ym., 2009). Nimeämisen taantumisen
merkit myös noudattivat samaa kaavaa kuin muissakin progressiivisten afasioiden
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nimeämistutkimuksissa,

mikä

taas

lisää

asetelman

vahvuutta,

mahdollisesti

luotettavuuttakin (Evans ym., 2016; Jokel ym., 2009).
Tutkimushenkilön tuttuuserojen mukaan valittujen sanojen todettiin noudattavan
yleisyyden kaavaa sanafrekvenssikorpusta tarkasteltaessa sekä A- että B-sarjaa.
Luotettavuutta lisäsi näiden kahden tekijän yhtäläisyyksille logaritmin laskeminen, jota
yleisesti myös käytetään tasaamisessa sekä henkilökohtaisen tuttuusarvion ja yleisyyden
välisen yhteyden laskemisessa (Khlor & Heidelberger, 2004; Tanaka-Ishii & Terada,
2011). Tässä tutkimuksessa korpus pohjautui kirjoitettuun tekstiin, joka ei välttämättä
anna niin tarkkaa subjektiivista kokemusta yleisyydestä, kuin esimerkiksi puhuttuun
sanastoon perustuva korpus voi antaa (Tanaka-Ishii & Terada, 2011). Toisaalta
tutkimuskäytössä ollut KLK-korpus (Kansalliskirjasto, 2014) oli äärettömän laaja:
sisältäen yli viisi miljardia sanaa, joten kattavuuden voisi todeta olevan riittävä. Tuloksen
pohjalta voisi olettaa korpuksen olevan yksi vaihtoehto kuvavalinnan työkaluna (Renvall
ym., 2013).
Tulosten luotettavuutta lisäävät havaintojen rinnalla käytetyt tilastolliset menetelmät.
Tulosten tilastollisessa tarkastelussa käytössä olivat Spearmanin korrelaatiokerroin sekä
keskiarvojen tarkastelussa ei-parametrinen Mann-Whitney U -testi (Nummenmaa, 2004,
s. 135–137). Usein Mann-Whitney U -testiä ei ole suositeltu käytettäväksi tilastollisten
keskiarvojen

vertailussa,

vaan

pikemminkin

keskiarvojen

eroavuuksien

merkitsevyysasteen painoarvoa tarkasteltaessa (Nachar, 2009; Nummenmaa, 2004 s.
250). Mann-Whitney U -testiä on myös yleisesti käytetty suhteellisen pienten aineistojen
tilastollisessa tarkastelussa. Päädyin kuitenkin pitkän harkinnan jälkeen valitsemaan
kyseisen testin, sillä kerätty aineisto ei ollut normaalisti jakautunut, jolloin
riippumattomien otosten t- testi olisi antanut vääränlaisen tuloksen. Siten pidän U-testin
valintaa sekä siitä saatuja tuloksia luotettavina.
Käytin lineaarista regressioanalyysia nimeämisvirheiden laskua selittävien tekijöiden
(toisto ja tuttuus) vahvuusasteen määrittämiseen, joka sekin pääosin on tarkoitettu
normaalisti jakautuneelle aineistolle (Nummenmaa, 2004 s. 303). Kuitenkin suurehkossa
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aineistossa riippuvan muuttujan kallistuma ei vääristä lineaarisen regression tuloksia,
silloin kuin riippumattomat muuttujat, toisto ja tuttuus, ovat normaalisti jakautuneet (Li,
Wong, Lamoureux & Wong, 2012).

Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet
Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että toistolla on merkitsevä vaikutus harjoitellun
sanaston pysyvyyteen sekä positiivisia vaikutuksia myös harjoittelemattoman sanaston
nimeämiseen. Toiston positiivinen korrelaatio nimeämiseen sekä pysyvyyteen osoitti
myös sen, että etenevissä kielihäiriössä jatkuva harjoittelu terapiankin loputtua on tärkeää
sanaston ylläpitävyyden kannalta.
Tuttuus ei ollut tilastollisesti merkitsevä tekijä, mutta tuttuuserot näkyivät suuntaa
antavina nimeämisessä sekä pysyvyydessä. Yhteisvaikuttajina sanojen tuttuus sekä
toistaminen voisivat mahdollisesti toimia sanastoa ylläpitävinä tekijöinä etenevässä
sujumattomassa afasiassa, mutta siitä tarvitaan lisää näyttöön perustuvaa tutkimusta.
Tuttuuden semanttisen puolen hyödyntämistä etenevän sujumattoman afasian
nimeämiskuntoutuksessa on hyvä pitää mielessä, etenkin semanttisen oireiston
ilmaantuessa vahvemmin kielelliseen ilmaisuun.
Tuttuutta käsitteenä voisi hyödyntää enenevässä määrin myös fonologisen reitin kautta,
jolloin puhuttujen sanojen yleisyys ja puhujan arvio olisivat tarkempia (Kittredge ym.,
2008). Toisekseen tuttuus ja yleisyys koskisivat yleisesti ottaen niitä sanoja, joissa ovat
äidinkielen eniten käytetyt äänne- ja tavuyhdistelmät ja joista agrammatismista kärsivät
puhujat mahdollisesti hyötyisivät (Cadório ym., 2017).
Sanaluokista substantiivit ja verbit olivat valittuna tähän tutkimukseen. Toistaiseksi
niiden hyödyt nimeämisessä ovat rajalliset, joten niiden rinnalle olisi hyvä valita myös
muiden sanaluokkien sanoja harjoiteltavaksi (Renvall ym., 2013a). Lisää tutkimusta
myös tarvittaisiin kyseisten tekijöiden merkitsevyydestä nimenomaan suomenkielisten
etenevää sujumatonta afasiaa sairastavien henkilöiden nimeämissuoriutumisessa.
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Jatkotutkimusta olisi hyvä tehdä enemmän aistimodaliteettien hyödyistä PPA-G:n
kuntoutuksessa sekä selvittää, mitkä tekijät erottuvat selkeimmin sanaston pysyvyyttä
ennustavana syynä (Cadório ym., 2017); Tippett ym., 2015). Myös kuntoutujan omasta
motivaatiosta ja sen vaikutuksista puheterapian tuloksellisuuteen olisi mielenkiintoista
selvittää. Samoin olisi hyvä saada tietoa motivaation laadusta kuvan valintatilanteessa.
Toisin sanoen onko valinnan motivaation taustalla tuttuus, helppous vai käytännöllisyys.
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LIITTEET

LIITE 1 (1/5)
HAASTATTELU
Alkumittaus (toukokuu 2017)
1. Pt. : Mitä teet päivittäin kotona?
H. : Nii, ööh.. Kalevan lue, ehn aamulla. Kahvia juotessa [..] ja mökille hiihtämän se [..]
hiihtämän se, se lähtiessä […] ja mökille [..] sukset joo voitellen siellä ja siinäppä se on
päivä [..] päivä, keskipäivä kulunu. […] Se [..] ehe yhesä laita..tetaan ruokaa. Ja […]
tel..televisiota katotaan illalla.
Pt. : Missä te laitoittekaan ruokaa? Siellä mökillä vai?
H. : Tota niin [..] kotona. Se mökkiasu [..] TTamine ei o tänä kevänä alkanu.
Pt. : Mut on ollu aika kylmää.
H. : Joo.
Pt. : Kumpi teistä yleensä laittaa ruokaa?
H. : Vaimo se. Mine [..] minä oon apuna. Salaatin teen minä.
Pt. : Niin se salaatti on sun bravuuri.
H. : Mmm…
Pt. : 1.Mitä teet vapaa-ajalla?
H. : Eihän se [..] hiihtämässä se kuluu aika ja jääkieko-otteluta katson ruutua.
Pt. : Onko muita harrastuksia vapaa-ajalle?
H. : Tansseissa käyään.

Loppumittaus (kesäkuu 2017)
1. Pt. : Mitäs teet yleensä arkipäivisin kotona?
H: Ehhe (naurahdus) [..] Mitäh [..] minä en tee mittään. Se kesällä mökillä ruohoa
leikkaan […] muth..hamat kän [..] känät ja istutaan [….] Puukia kuuntelen […] Se
sudokua [..] täytellän jä, jää ristikkoa täytän. Salaatti teen. [..] Kahvia keittäth. Televisio
[…] katon. Urheilukilpailua ..jääkiekkoa [……] matkustellaan.
Pt. : No tota sä et siis kotona tee ruokaa vaan mökillä?
H: Eiku se Leena tekee ruuan. Minä salaatin.
3. Pt. : Mitä teet vapaa-ajalla?
H: Urheilukilpailusta käyn. Lentopalloa ja jääkiekkoa […] yleisurheilu, hiihtoa [..] katson
[…] Hiihtän. Kaeksansataaviisikymmentä kilometriä viimenä va..talvena hiihin.
Pt. : Jaa, no se on aika hyvin!
H: Talvella tota niin kerrostalossa ei mittään työtä oo, imuroita hehheh..

Seurantamittaus (syyskuu 2017)
1. Pt. : Muistatkin varmasti edellisiltä kerroilta kun oon kysynyt et mitä teet kotosalla
päivittäin/arkipäivisin, niin kysyn jälleen samat kysymykset. Mitäs teet kotosalla
päivittäin tai arkisin?
H: Seon mä nyt iha.. .luen aamukahvela.. hiihtää mökillä. Asusta kesä. Joo. Kalas..tan
Posiolla. Ruohan leikkan..mökillä. Puitta ten sau.. saunan lämmityksen.. ja patan
lämmitettän vettä. Matkustan…
Pt. : Niin siis laitoitteko mökillä ruokaa?
H: Joo. eheh salattia minä teen. Pottuja kuo..koukin.
3. Pt. : Mitä teet vapaa-ajallan sitten?
H:

Hh

kalastan

[..]

hiihän..kävelen…matkustan…täertäriäkäyn..

kymmenen kertaa. Öö joo en minä..

kesäteatterisa

Seurantamittaus (joulukuu 2017)
1. Pt: Kyselisin taas sulta, että mitäs teet kotosalla arkipäivisin?
H: Kesällä mökillä asumme…sanotan joka päivä. Ruohonleikkuri.. ja hihellävälalla
tuohoo, tuhat kilometria..ii..muroida. Jooh.
2. Pt. : Okei, kuulostaa hyvältä. Mitä teet vapaa-ajallasi sitten?
H: Teatteria käymä..sä.. tansseissa käyntiä. Mummonmakkatekemisii. Syömällä oltiin
viime päivinä. Penninä lähetään, sunnuntaina tuli.
Pt: Mitäs söit?
H: Ravintolassa. Teatteri,
paikkakunnalla.

Se

kiertueela kesälä

suunnitellaan

teatteri.

kesäteatterimatkat

Keäteatterisa kymmellä
kun

paikkakunnalla

kesäteatterimatka. Se joka ilta kesäteatterisa. Lomamatkalla suunnitella.
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Kuntoutuksessa käytetyt sanat (B-sarja)
Substantiivit

Verbit

Jalkalamppu
Hiiri
Kahva
Kylmälaukku
Ilmankostutin
Kynttilänsammutin
Kiulu
Kattokruunu
Kaukosäädin
Hiusharja
Pistorasia
Jääkaappi
Konttorituoli
Kännykkä
Astianpesukone
Pöytä

Hiihtää
Keittää
Niistää
Levätä
Pilkkiä
Kirjoittaa
Pestä
Laittaa
Pukea
Maalata
Leikata
Kammata
Paistaa
Imuroida
Voidella
Vaeltaa

Hajuvesi
Hella
Seinäkello
Ovipuhelin
Talouspaperirullateline
Lämpötilamittari
Leivänpaahdin
Mikro
Pyyheliina
Vaaka
Silmälasit
Tietokone
Suihku
Televisio

Kuvata
Keskustella
Ruuvata
Avata
Tehdä
Kuoria
Urheilla
Värittää
Silittää
Hakata
Tiskata
Ajaa
Vasaroida
Soittaa

Harjoittelematon sanasto (A-sarja)
Substantiivit

Verbit

Vitriini
WC-Pönttö
Vaatekaappi
Pannunalunen
Tulostin
Tabletti
Sohva
Silmälasikotelo
Sänky
Saippua(pumppupullo)
Rasia
Radio
Pölynimuri
Pyykinpesukone
Peili
Patalappu
Nojatuoli
Muistilappu
Lyhty
Liesituuletin
Kynttilä

Ylittää
Vetää
Tanssia
Syödä
Sytyttää
Sahata
Punnertaa
Soittaa
Pestä
Pedata
Paahtaa
Onnitella
Lukea
Viipaloida
Leikata
Laulaa
Lämmittää
Laittaa
Mitata
Piirtää
Keinua

Kuntopyörä
Kiuas
Karttapallo
Kahvinkeitin
Kaapisto
Hiirimatto
Herätyskello
Hana
Almanakka

Katsoa
Kastella
Kalastaa
Juoda
Istua
Heittää
Harjata
Korkata
Ajaa
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Kuvaesimerkkejä B-sarjasta
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TUTKITTAVAN SUOSTUMUSASIAKIRJA
Versionumero 1 08.03.2017
Minua on pyydetty osallistumaan sanafrekvenssin vaikutus sanavaraston pysyvyyteen ja
uudelleen oppimiseen etenevässä sujumattomassa afasiassa -tutkimukseen, jonka
tarkoituksena on selvittää harjoituksen vaikutusta sanavaraston pysyvyyteen. 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 tulevaisuudessakaan. 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. 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 Oulun yliopistolla niin kauan kunnes tutkimusten tulokset ja pro
gradu -tutkielma ovat saatu päätökseen. Tämän jälkeen tutkimusta varten kerätty tieto
hävitetään.

Suostun osallistumaan tutkimukseen

Kyllä___ Ei ___

Suostun, että Tutkimuksessa sairauskertomuksestanne mainitaan diagnoosi ja mitkä ovat
kyseiseen diagnoosiin kuuluvat vaikeudet puheessa ja kielessä.

Kyllä___ Ei ___

Paikka____________________________ Aika _______________________________
Tutkittavan nimi ____________________ Henkilötunnus _______________________
Tutkittavan/huoltajan/edunvalvojan allekirjoitus
___________________________________
ja nimenselvennys
Osoite ja puhelinnumero
___________________________________

Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus
___________________________________
ja nimenselvennys

Tutkimuksesta vastaavana henkilönä toimii
___________________________________

Tätä suostumusasiakirjaa on tehty kaksi (2 kpl), joista toinen annetaan tutkittavalle ja
toinen suostumuksen vastaanottajalle.
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TUTKITTAVAN TIEDOTE
08.02.2017 ja versionumero 1

Tutkimuksen nimi: Sanafrekvenssin vaikutus sanaston pysyvyyteen ja uudelleen
oppimiseen etenevässä sujumattomassa afasiassa.
Tutkimuksen tarkoitus
Teitä pyydetään osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää
harjoituksen vaikutusta sanavaraston pysyvyyteen. Olen arvioinut, että
sovellutte tutkimukseen, koska Teillä on todettu neurologian poliklinikan
erikoislääkärin tutkimuksissa etenevä sujumaton (agrammaattinen) afasia.

Tutkimuksen kulku
Tutkimuksessa kerätään valokuvaamalla esineisiin ja toimintoihin liittyviä
kuvia. Näistä puolet liittyy teille erittäin tuttuihin ja tärkeisiin asioihin. Toinen
puoli kuvista on sellaisia, jotka eivät ole kovin paljon käytössä
jokapäiväisessä elämässä. Kuvien kerääminen voidaan toteuttaa Teidän,
puolisonne tai tutkijan toimesta. Harjoitusjakson aikana näistä kuvista
tehdään nimeämis- ja lausetason harjoituksia.
Kuntoutusjakso kestää kuukauden (1kk) ajan kolmesti (3) viikossa. Yksi
kerta kestää tunnin (60 min). Kuntoutuskokeilujakso pidetään Oulun
yliopiston Humanistisen tiedekunnan tiloissa tai kotonanne. Kuukauden
jakson jälkeen pidetään viikon mittainen tauko, jonka jälkeen suoritetaan
testaus, joka kestää tunnin (60 min). Tutkimuksessa sairauskertomuksestanne
mainitaan diagnoosi ja mitkä ovat kyseiseen diagnoosiin kuuluvat vaikeudet
puheessa ja kielessä.
Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta Teille palkkiota. Tutkimuskäynnit
ovat Teille ilmaisia.

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit
On mahdollista, ettei tähän tutkimukseen osallistumisesta ole Teille hyötyä.
Tutkimus saattaa kuitenkin auttaa selvittämään, minkälaisia sanoja etenevän
sujumattoman afasiamuodon puheterapiaan kannattaa valita ja onko
kuukauden mittainen harjoittelu tarpeeksi riittävä aika sanavarastossa
tapahtuville muutoksille.
Harjoitukset ovat intensiivisiä, joten harjoittelukerran jälkeen vireystila
saattaa olla matalampi, mutta palautuu lyhyen levon jälkeen.

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 Oulun yliopistolla niin
kauan kunnes tutkimusten tulokset ja pro gradu -tutkielma ovat saatu
päätökseen. Tämän jälkeen tutkimusta varten kerätty aineisto hävitetään.
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.

Tutkijoiden yhteystiedot
Tutkimuksesta vastaavana henkilönä toimii:
____________________________________
nimi, pätevyys
_____________________________________
osoite, puhelinnumero ja sähköposti
Tutkijana toimii: ____________________________________
nimi, pätevyys
_____________________________________
osoite, puhelinnumero ja sähköposti

