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Tiedote tutkimukseen osallistuvalle henkilölle 

 
Olemme puheterapeuttiopiskelijoita ja teemme opinnäytetyötä liittyen aivovamman 

saaneiden henkilöiden tunteiden tunnistamiseen sekä kommunikaatiotaitoihin. 

Tutkimuksemme tarkoituksena on tutkia perustunteiden tunnistamista muiden ihmisten 

käyttäytymisestä sekä kokemusta omista vuorovaikutustaidoista. Työtämme ohjaavat Turun 

yliopistossa erikoispuheterapeutti, FL, Marjaana Raukola-Lindblom sekä neuropsykologian 

erikoispsykologi, professori Marja Laasonen. Tutkimuksesta saamamme tiedon avulla 

voidaan kehittää aivovammapotilaiden arviointiin ja kuntoutukseen soveltuvia menetelmiä. 

 

  

 Sovitte tutkimukseen koehenkilöksi, jos täytätte seuraavat kriteerit: 

 

- olette 18-60 -vuotias 

- olette äidinkieleltänne suomenkielinen 

- teillä on diagnosoitu aivovamma, jonka saamisesta on kulunut vähintään 12 kuukautta 

- pystytte lukemaan ja ymmärtämään lukemianne sanoja ja lyhyitä lauseita 

- teillä ei ole muuta diagnosoitua neurologista sairautta 

- teillä ei ole todettu päihderiippuvuutta, vakava-asteista masennusta tai psykoottista 

häiriötä 

- teillä ei ole diagnosoitua vaikea-asteista afasiaa eikä kuulo- tai näkövammaa 

 

 

Tutkimus toteutetaan Turun yliopiston tiloissa. Tutkimus kestää 1-1,5 tuntia ja siihen kuuluu 

kaksi eri tehtävää sekä lyhyt kuulontutkimus ja taustatietolomakkeen täyttäminen. 

Ensimmäisessä tehtävässä teille näytetään videopätkiä, joista tehtävänänne on tunnistaa 

videolla esiintyvien henkilöiden tunteita. Toinen tehtävä koostuu kyselylomakkeesta, jossa 

arvioitte omia kommunikaatiotaitojanne valmiiden kysymysten avulla. Kuulontutkimus 

tehdään taustatietojen kartoittamiseksi. 

 

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta rahallista korvausta. Antamanne tiedot ja 

tutkimuksessa tallentunut aineisto käsitellään luottamuksellisesti ja tunnistetietonne, kuten 

nimi, jäävät vain tutkimuksen tekijöiden tietoon. Valmiista tutkimuksesta ei selviä tutkittavien 

henkilöllisyys. Kaikkia tutkimuksen tekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Osallistuminen 

tutkimukseen on vapaaehtoista ja voitte halutessanne perua osallistumisenne missä vaiheessa 

tahansa. Voitte kysyä lisätietoja tutkimuksesta sen suorittajilta ja vastuuhenkilöltä. 

Yhteystiedot ovat alla. 

 

Osallistumisenne tutkimukseen antaa ensiarvoisen tärkeää tietoa ja olemme kiitollisia 

tutkimukseen käyttämästänne ajasta. 
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Osallistuminen ja yhteystiedot: 

 

Kysymme Teiltä kohteliaimmin halukkuuttanne osallistua tähän tutkimukseen. Mikäli 

haluatte osallistua tutkimukseen, voitte ilmoittaa halukkuutenne Laura Saukolle soittamalla 

tai tekstiviestillä numeroon 029 450 3017, tai sähköpostilla laansau@utu.fi. Tutkimukseen 

tulee ilmoittautua 23.11.2018 mennessä. 

 

 

 
Tutkimuksen suorittajat: 
 

Laura Ropo    Laura Saukko 

Logopedian opiskelija   Logopedian opiskelija 

ljaste@utu.fi    laansau@utu.fi 

 

Tutkimuksen vastuuhenkilö: 

 

Yliopisto-opettaja (logopedia), erikoispuheterapeutti FL 

Marjaana Raukola-Lindblom 

marjaana.raukola-lindblom@utu.fi 

p. 050 344 343 
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