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Tutkittava: Tutkija: Pvm:

Aluksi esitän muutamia kysymyksiä:I.

Mikä on koko nimesi?

Minkä ikäinen olet?

Minä vuonna olet syntynyt?

Millä paikkakunnalla asut?

Missä paikassa nyt olemme?

Mikä päivämäärä tänään on (päivä, kuukausi ja vuosi vaaditaan)?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

0/1 p.

0/1 p.

0/1 p.

0/1 p.

0/1 p.

0/1 p.

Pisteet: /6 p.

Lue ääneen seuraavat ohjeet ja noudata niiden ohjetta:II.

(Tehtävävihko: sivu 1, lauseiden kirjoitus ja ohjeiden ymmärtäminen)   

Lukeminen: sujuvaa  /  kohtalaista  /  heikkoa

Ohjeiden ymmärtäminen:Lauseiden kirjoittaminen: /2 p. /5 p.

Nyt sinun pitäisi luetella minuutin kuluessa niin monta eläintä kuin ehdit.III.

ELÄIMET
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Luen nyt ääneen tarinan, joka sinun pitäisi painaa mieleesi. Luen tarinan vain 
kerran, kuuntele tarkasti. Kun olen lukenut tarinan, sinun pitäisi kertoa mitä 
siinä tapahtui niin tarkasti kuin mahdollista.

IV.

”Roope Saarinen lähti maanantaiaamuna linja-autolla kouluun. Koulussa opiskeltiin 
matematiikkaa, äidinkieltä ja historiaa. Viimeisellä tunnilla pelattiin jalkapalloa ja 
Roope teki kaksi maalia”. 

Nyt kerro kaikki mitä muistat lukemastani:

Roope

Saarinen

lähti

maanantai-

aamulla

linja-autolla

kouluun

koulussa

opiskeltiin

matematiikkaa

äidinkieltä

historiaa

viimeisellä

tunnilla

pelattiin

jalkapalloa

kaksi

maalia

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

välitön/viiväst. välitön/viiväst. välitön/viiväst.

Välitön palautus: /18 p. Viivästetty palautus: /18 p.

Piirrä seuraavat kuvat mallin mukaisesti.V.

(Tehtävävihko: sivu 2, piirtämistehtävä)   Pisteet: /

Nyt sinun pitäisi muistella aiemmin lukemaani tarinaa. Kerro uudelleen aiemmin  
lukemani tarina niin tarkasti kuin muistat.

VI.

Nyt näytän sinulle kuvia esineistä.VII.

Sinun pitäisi nimetä ne ja painaa mieleen. Kysyn niitä myöhemmin uudelleen.A)
(erillinen kuvataulu A)  

Seuraavaksi sinun pitäisi muistella mitä esineitä kuvassa oli.B)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

nimeäminen/muistaminen

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

nimeäminen/muistaminen

Nimeäminen: /10 p. Muistaminen: /10 p.
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Nyt luen sinulle lauseen, joka sinun pitäisi toistaa perässäni ihan  
samanlaisena. Kuuntele tarkkaan, luen lauseen vain yhden kerran:

VIII.

”Pilvet muodostuvat alueilla, joissa kostea ilma jäähtyy, yleensä noustessaan korkeammalle.”

Pisteet: /10 p.

IX. Nyt näytän sinulle taulun, jolle sinun pitäisi sijoittaa aiemmin näytetyt kymmenen 
esinettä. Osoita sormellasi ja sano ääneen mikä esine kuluu mihinkin kohtaan.

A)

oikein muistettu
 
oikea paikka

LASI

oikein muistettu
 
oikea paikka

SUKKA

oikein muistettu
 
oikea paikka

SUOJATIE- 
MERKKI

oikein muistettu
 
oikea paikka

AUTO

oikein muistettu
 
oikea paikka

PAPERI- 
LIITIN

oikein muistettu
 
oikea paikka

RUUVI-
MEISSELI

oikein muistettu
 
oikea paikka

KIRJA

oikein muistettu
 
oikea paikka

HEVONEN

Oikein muistettu: /10 p. Oikea paikka: /10 p.

oikein muistettu
 
oikea paikka

PULLON-
AVAAJA

oikein muistettu
 
oikea paikka

BANAANI

IX. B) -kohta seuraavalla sivulla.



Kognitiivinen seulontamenetelmä AVH-potilaille (CoMet) 4

Saar, K., Nyrkkö, H., Tolvanen, A., Kuikka, P., Poutiainen, E., & Aro, T. (2019). Validation of a New 
Cognitive Screening Method for Stroke Patients. Behavioural neurology, 2019.

Seuraavaksi näytän sinulle kuvan esineistä, joiden joukosta löytyy aiemmin näyttä-
mäni esineet. Sinun pitäisi nyt löytää aiemmin näyttämäni esineet uusien joukosta.

B)

(erillinen kuvataulu C)  

Oikeat:

lasi

suojatiemerkki

hevonen

ruuvimeisseli

paperiliitin

pullonavaaja

auto

kirja

banaani

sukka

Väärät:

lautanen

jakoavain

patteri

kynänteroitin

päärynä

jänis

lapanen

kynttilä

stop-merkki

kynsisakset

Oikeat: /10 p. Väärät: /10 p.

Nyt annan sinulle paperin, josta sinun pitäisi löytää ja merkata mahdollisimman 
nopeasti kaikki tällaiset merkit: 

X.

(Tehtävävihko: sivu 3, visuaalinen etsintätehtävä)   

Aika: s. Pisteet: /18 p.

Seuraavaksi näytän sinulle listan numeroita. Nyt sinun tulisi järjestää numerot 
suurimmasta pienimpään mahdollisimman nopeasti  alla oleviin ruutuihin.  
Ensimmäiseen ruutuun siis suurin numero ja viimeiseen pienin numero.

XI.

(Tehtävävihko: sivu 4, numeroiden järjestäminen)   

Aika: s. Pisteet: /18 p.

Lopuksi esitän muutamia kysymyksiä:XII.

Miten arvioit tehtävien menneen asteikolla  

huonosti / välttävästi / keskinkertaisesti / hyvin / erinomaisesti?

Mikä tehtävä meni mielestäsi parhaiten?

Mikä tehtävä meni mielestäsi heikoiten?

1.

2.

3.
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I. Orientaatio
____/6p*

II. Lukeminen 
      
     Lauseiden kirjoittaminen
      
     Ohjeiden noudattaminen

Hyvää / kohtal. / heikkoa

____/2p*

____/5p*

III. Sanasujuvuus
____/16p*

IV. Episodinen muisti Välitön palautus

____/18p*

Viivästetty palautus

____/18p*
V. Piirrostehtävä
    
    Talo
     
    Aurinko

____/5p*

____/2p*

VII.A) Esineiden nimeäminen
____/10p*

VII.B) Esineiden välitön 
           muistaminen

____/10p*
VIII. Lauseen toistaminen

____/10p*
IX.A) Esineiden viivästetty
          muistaminen

Muistaminen

____/10p*

Sijoittaminen

____/10p*
IX.B) Esineiden 
          tunnistaminen

Oikeat vastaukset

____/10p*

Väärät vastaukset

____/10p
X. Visuaalinen etsintätehtävä Pisteet:

____/18p*

Aika:

____s
XI. Numeroiden
      järjestäminen

Pisteet:

____/12p*

Aika:

____s
XII. Oiretiedostus Tutkittavan vastaukset:

A)______________

B)______________

C)______________

Tutkijan arvio:

A)______________

B)______________

C)______________

Summapistemäärä: (summa osioista, joiden perässä *)

PISTEIDEN KOONTILOMAKE
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