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Tutkielman aihe

– Otsikko: Traumaattisen aivovamman saaneiden henkilöiden kyky 
tunnistaa tunteita ei-kielellisestä viestinnästä & TASIT -
arviointimenetelmän soveltuvuus arviointiin

– 1. tutkimuskysymys:
– Tunnistavatko suomenkieliset traumaattisen aivovamman saaneet henkilöt 

tavalliseen tapaan tunteita toisen henkilön ei-kielellisestä viestinnästä?

– Ei-kielellinen viestintää on kaikki se, jonka perusteella tulkitsemme 
kommunikaatiokumppaneitamme kielen lisäksi:

– eleet

– ilmeet 

– kehon asennot 

– äännähdykset

– puheen sävelkulku ja painotus.
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Tutkielman aihe

– 2. tutkimuskysymys:

– Voiko englanninkielistä TASIT-arviointimenetelmää käyttää 
suomenkielisten henkilöiden arvioimiseen?

– TASIT-arviointimenetelmällä arvioidaan kykyä tunnistaa 
tunteita toisen henkilön ei-kielellisestä viestinnästä.

– TASIT on käytössä englanninkielisissä maissa

– aiemmin ei ole tiedetty, soveltuuko se suomenkielisten 
henkilöiden arvioimiseen.
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TASIT

– TASIT koostuu kolmesta osasta, joista yhtä käytettiin tässä 
tutkimuksessa.

– Käytetty osa on perustunteiden tunnistamistehtävä.

– Sisältää videopätkiä, joissa näyttelijät esittävät tavallisia 
arkielämän tilanteita kuutta eri perustunnetta ilmentäen

– iloinen, yllättynyt, surullinen, vihainen, inhottava ja pelokas.

– Näyttelijät puhuvat englantia, mutta puheen sisällöllä ei ole 
merkitystä tehtävän kannalta. 
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Miksi ei-kielellinen viestintä 
on tärkeää?

– Ihmisten välisessä kommunikaatiossa tunteiden 
ilmaisemisella ja tulkitsemisella on ratkaisevan tärkeä rooli.

– Ei-kielellisen viestinnän kautta

– välitetään ja tulkitaan tunteita ja asenteita

– saadaan tietoa tilanteen kontekstista

– ennustetaan toisen ihmisen käyttäytymistä.

– Nämä havainnot ohjaavat tulkitsijan käyttäytymistä. 
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Miksi ei-kielellinen viestintä 
on tärkeää?

– Ei-kielellisen viestinnän välityksellä tulkitaan toisen 
henkilön tunnetiloja myös silloin kun

– kielellisessä sisällössä ei tarkoituksellisesti välitetä tiettyä 
asennetta tai tunnetta

– kun puheella ilmaistu tunne on ristiriidassa ei-kielellisen viestin 
kanssa.
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Traumaattinen aivovamma 
ja tunteiden tunnistaminen

– Kommunikaatiotilanteissa tunteita välittävien ei-kielellisten vihjeiden 
tulkinta on usein huomattavan vaikeaa traumaattisen aivovamman 
saaneille henkilöille. 

– Keskivaikeissa & vaikeissa aivovammoissa tunteiden tunnistamisessa 
oleellisilla aivorakenteilla on suuri riski vaurioitua.

– Tunteiden tunnistamiskykyyn vaikuttavat myös aivovamman 
jälkioireisiin usein kuuluvat
– informaation prosessoinnin hidastuminen

– tarkkaavaisuuden ja havainnoinnin ongelmat.

– Sosiaaliset vuorovaikutustilanteet ovat nopeasti vaihtelevia.
– Vaativat kykyä arvioida sekä tulkita nopeasti ja samanaikaisesti monenlaista 

informaatiota.
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Tunteiden tunnistamiskyvyn 
arvioiminen

– Puheterapeutit voivat arvioida asiakkaan kykyä tunnistaa 
tunteita ei-kielellisestä viestinnästä esim. videomateriaalin 
avulla.

– Englanninkielisissä maissa on arviointiin käytetty paljon The 
Awareness of Social Inference Test (TASIT) –
arviointimenetelmää.

– TASIT on kehitetty arvioimaan kykyä tunnistaa tunteita toisen 
ihmisen käyttäytymisestä jokapäiväisiä tilanteita vastaavissa 
tilanteissa.
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Tutkimuksen koehenkilöt

– Tutkimukseen haettiin koehenkilöitä, jotka ovat

– 18-60 –vuotiaita

– äidinkieleltään suomenkielisiä

– joilla on diagnosoitu aivovamma, jonka saamisesta on kulunut 
vähintään 12 kuukautta. 

– Tutkimukseen osallistui 12 henkilöä.

– Tutkittavien aivovammojen vaikeusaste vaihteli lievästä erittäin 
vaikeaan.
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Tulokset

– Suomenkieliset tutkittavat suoriutuivat perustunteiden 
tunnistamistehtävästä samankaltaisesti kuin 
englanninkieliset traumaattisen aivovamman saaneet 
henkilöt.

– Suurin osa tutkittavista tunnisti tunteita yhtä hyvin kuin  
terveet englanninkieliset henkilöt.

– Tutkittavien saamat kokonaispistemäärät vaihtelivat suuresti, 
mikä heijastelee aivovammojen heterogeenisyyttä.

– Koska aivovammat ovat vaikeusasteeltaan vaihtelevia sekä  hyvin 
monimuotoisia, vaihteleva suoriutuminen perustunteiden 
tunnistamistehtävässä oli odotettavaa. 
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Tulokset

– Perustunteiden tunnistamistehtävästä saaduilla pisteillä ei 
ollut yhteyttä tutkittavien
– koulutustasoon

– vamman vaikeusasteeseen

– vammautumisesta kuluneeseen aikaan.

– Sen sijaan englannin kielen taitotasolla oli merkitsevä yhteys 
tehtävästä saatuihin pisteisiin.
– Heikommin englantia osaavat saivat paremmat pisteet.

– Tämä saattaa johtua siitä, että heikommin englantia osanneet henkilöt 
eivät voineet pohtia vastaustaan nojautuen videopätkien kielelliseen 
sisältöön vaan keskittyivät enemmän juuri ei-kielelliseen viestintään.
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Miksi tätä aihetta tutkittiin?

– Heikko kyky tunnistaa ja tulkita tunteita ei-kielellisestä viestinnästä 
johtaa usein vuorovaikutuksen ongelmiin ja vaikuttaa negatiivisesti 
työkykyyn, sosiaaliseen elämään ja itsetuntoon.
– Tunteiden tunnistamisen arvioinnin tulisi olla olennainen osa aivovamman 

saaneen henkilön kuntoutuksen suunnittelua.  

– TASIT:n tuloksilla on todettu olevan selkeä yhteys arjen 
suorituskykyyn.
– TASIT:n tulosten perusteella voidaan tehdä suoria johtopäätöksiä eri 

sosiaalisen kommunikaatiokyvyn osa-alueiden kuntoutuksen tarpeesta.

– Tällaista menetelmää ei ole ollut käytössä suomenkielisten 
henkilöiden arvioimiseen ja sellaiselle on ollut suuri tarve.
– TASIT:n soveltuvuutta suomenkielisten aivovamman saaneiden henkilöiden 

arviointiin ei ole aiemmin tutkittu.
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Tutkimuksen vaihe

– Tutkimus on tehty kokonaan ja pro gradu-työni on melkein 
valmiiksi kirjoitettu. 

– Työ valmistunee lopullisesti tämän vuoden lopussa.

Suurkiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille!

Kiitos Varsinais-Suomen aivovammayhdistykselle yhteistyöstä!
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Lähteet

– Jäikö sinulle kysymyksiä?

– Lauran saa kiinni osoitteesta laura.j.ropo@utu.fi

– Tutkimuksen lähteinä on käytetty mm.

– Jehkonen, Saunamäki, Paavola & Vilkki (toim.), Kliininen neuropsykologia

– Lindstam & Ylinen (toim.),  Aivovammojen kuntoutus

– Hämäläinen, Laine, Aaltonen & Revonsuo,  Mieli ja Aivot: Kognitiivisen 
neurotieteen oppikirja.

– Kolb & Whishaw, Fundamentals of Human Neuropsychology

– Laine, Niemi, Koivuselkä-Sallinen & Tuomainen, Afasian ja liitännäishäiriöiden 
arvointi. 

– Powell, Pään vammat
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