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Abstract
There are multiple factors simultaneously affecting speech perception in elderly people. These
factors include hearing acuity, aging of the auditory system, and changes in both perception and
cognitive processes, all of which can interfere with speech comprehension, especially in
cognitively demanding situations.
The aim of this study is to clarify which factors influence the use of an automatic phone service
system designed for elderly (N = 36) people. More specifically, the aim is to investigate whether
it is the factors connected to the system itself or the factors connected to the elderly users and their
actions with the system that are the most crucial for using the system successfully.
Both quantitative and qualitative methods are used in the study. There were four people who
performed as speakers in the system. Analysis of the prosodic features of their speech was
performed using acoustic analysis software. The variables connected to the elderly participants (n
= 30) were investigated using interviews, pure-tone and speech audiometric tests, the Mini-Mental
State Examination test (MMSE), and the Token Test for speech comprehension. Statistical
analyses were used to explore whether there was a statistical connection between the acoustic
measurements or the variables connected to participants themselves and their performance in
usability test situation. In addition, the elderly participants’ actions in the test situation were
observed using a material-based, qualitative video-analysis.
The individuals who performed as speakers in the system were observed to use features of
elderspeak in their speech. However, these speaker characteristics had little effect on the
participants’ performance in the tasks. It was the voice-menu that contained the most semantically
complex text structure that proved to be the most difficult for participants. Both low scores in the
Token test and poor word recognition were connected to poor performance in the tasks. It was
found based on the qualitative analysis that in addition to speech comprehension, there were other
cognitive processes that were important for completing the tasks successfully, i.e. remembering
the instructions given (memory), and the ability to direct, divide and maintain attention during the
tasks. Poor performance in the tasks and in the Token Test, as well as problems in executive
functions observed in the test situation, were found to be factors predicting dropping out of the
next phase of the study the following year.
Qualitative analysis of language use in cognitively demanding situations can be used in
evaluation of high-level language performance. It may be useful for detecting mild changes in
language skills that can be symptomatic of early stages of memory disorders. The results of this
study can also be utilized when designing voice-based interfaces. In addition, it is important to
consider both advantages and disadvantages of using elderspeak in the fields of nursing and speech
therapy.

Keywords: ageing, auditory speech processing, automatic phone service system,
cognitive changes, elderspeak, executive functions, gerontechnology, prosodic features,
speech comprehension
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Tiivistelmä
Ikääntyvien ihmisten puheen vastaanotossa vaikuttavat samanaikaisesti monet tekijät: kuulokyky, auditiivisen järjestelmän ikääntymismuutokset sekä havaintotoimintojen ja kognitiivisten toimintojen muutokset. Nämä voivat vaikeuttaa puheen ymmärtämistä erityisesti kognitiivisesti
vaativassa tilanteessa.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää ikääntyneille osallistujille (N = 36) suunnitellun
automaattisen puhelinpalvelujärjestelmän käyttöön liittyviä tekijöitä. Tavoitteena on selvittää se,
missä määrin toisaalta kokeiltuun järjestelmään liittyvät tekijät ja toisaalta käyttäjien ominaisuudet sekä heidän toimintansa tutkimustilanteessa olivat yhteydessä järjestelmän menestykselliseen käyttöön.
Tutkimuksessa käytetään kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä. Järjestelmässä kokeiltiin neljän eri puhujan äänillä nauhoitettuja toimintaohjeita. Heidän puheensa prosodisia piirteitä analysoitiin äänen ja puheen analyysiohjelmilla. Ikääntyneisiin osallistujiin (n = 30) liittyviä
muuttujia tutkittiin haastattelulla, kuulon tutkimuksilla (äänesaudiometria ja puheaudiometria),
kognitiivisella seulontatestillä (Mini-mental state examination = MMSE) ja puheen ymmärtämistä mittaavalla Token-testillä. Mittaustulosten ja muuttujien yhteyttä tehtävistä suoriutumiseen
tarkasteltiin tilastollisesti. Osallistujien toimintaa havainnoitiin järjestelmän käyttötilanteessa
aineistolähtöisellä laadullisella videoanalyysillä.
Järjestelmän puhujilla havaittiin ikääntyneille suunnatun puheen piirteitä. Tehtävistä suoriutuminen oli kuitenkin hyvin samanlaista puhujasta riippumatta. Semanttisesti monimutkaisin
tekstivalikko oli osallistujille vaikein äänite. Matala Token-testin pistemäärä ja heikko puheen
tunnistuskyky liittyivät heikkoon tehtävistä suoriutumiseen. Laadullisen analyysin perusteella
puheen ymmärtämisen ohella keskeisiä kognitiivisia prosesseja tehtävissä menestymisen kannalta olivat seuraavat: ohjeiden muistaminen, huomion suuntaaminen, jakaminen ja ylläpito. Heikko suoriutuminen tehtävissä ja Token-testissä sekä tutkimustilanteessa havaitut toiminnan ohjauksen ongelmat ennustivat toisesta tutkimusvaiheesta poisjääntiä seuraavana vuonna.
Kognitiivisesti vaativista kielen käyttötilanteista tehtävillä laadullisilla analyyseilla voidaan
arvioida monimutkaisia kielellis-kognitiivisia toimintoja ja löytää mahdollisesti alkaviin muistisairauksiin liittyviä lieviä kielellisiä muutoksia. Tuloksia voidaan hyödyntää ääneen perustuvien
käyttöliittymien suunnittelussa. Ikääntyneille suunnatun puheen etuja ja haittoja on tärkeää pohtia myös hoitotyön ja puheterapian näkökulmasta.

Asiasanat: auditiivinen puheen prosessointi, automaattinen puhelinpalvelujärjestelmä,
geronteknologia, ikääntyminen, ikääntyneille suunnattu puhe, kognitiiviset muutokset,
prosodiset piirteet, puheen ymmärtäminen, toiminnan ohjaus

Sallalle ja Simolle
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Kiitokset
Normaaliin ikääntymiseen liittyvät puheen vastaanoton ja ymmärtämisen prosessit alkoivat kiinnostaa minua erään syksyisen illan kahvipöytäkeskustelun myötä.
Kummipoikani isä, DI, tutkija Pasi Mielosen pohti, miksi ikääntyneillä kuuntelijoilla oli vaikeuksia toimia kuultujen ohjeiden mukaan automaattisen puhelinpalvelujärjestelmän pilottiversion käyttäjäkokeissa. Ymmärsin normaalien ikääntymismuutosten tuntemisen olevan erittäin tärkeää myös logopedian näkökulmasta.
Minut pyydettiin mukaan Oulun yliopiston monitieteellisen tutkimusryhmän ja
soveltavan ergonomian ja geronteknologian laboratorion tutkimus- ja tuotekehitysprojektiin, jossa kehitettiin VoiceBit Oy:n NextInfo®- tuotteeseen perustuvaa
automaattista puhelinpalvelujärjestelmää ikääntyneille käyttäjille. Sitä kehitettiin
yhdessä Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä palvelujen käyttäjien
kanssa kahdessa tutkimushankkeessa.
Haluan kiittää erittäin lämpimästi työni esitarkastajia, logopedian professori
Anna-Maija Korpijaakko-Huuhkaa ja dosentti Timo Suutamaa. Teidän kiitettävän
perusteellisen lukemisenne ja hyvien korjausehdotustenne avulla työni taso parani
huimasti. Työni ohjaajaa, logopedian professori Matti Lehtihalmesta haluan kiittää pitkästä yhteisestä matkastamme työni parissa. Laaja-alainen näkemyksesi
logopediasta auttoi ja rohkaisi minua tarttumaan tähän aiheeseen. Olet kuluneiden
vuosien aikana uskonut kykyyni viedä loppuun tämä välillä ikuisuusprojektilta
vaikuttanut työ. Toista ohjaajaani, hoitotieteen professori Arja Isolaa kiitän erityisesti perehdyttämisestäni laadullisen tutkimuksen tekemiseen. Ikääntyneisiin
ihmisiin liittyvä tieto ja kokemuksesi ovat rikastuttaneet työtäni. Työn kolmatta
ohjaajaa, tekniikan tohtori Pekka Beltiä kiitän loistavasta kirjoittamisprosessin
ohjaamisesta. Sinä sait sen tuntumaan helpolta, osasit kysyä hyviä kysymyksiä ja
asetit tekemiselle rajat ja raamit. FT Taisto Määtälle haluan omistaa erityiskiitokset isällisen kärsivällisestä ohjauksesta fonetiikan ihmeelliseen maailmaan ja
lämpimän huumorin sekä innostuksen sävyttämästä yhteistyöstä projektin ja lisensiaatintyöni tekemisen aikaan. TkT:t Janne Härkönen ja Matti Möttönen ansaitsevat kiitoksen osallisuudestaan ohjausprosessiin. Kiitän FL, fonetiikan lehtori
Pentti Körkköä saamastani teknisestä tuesta ja opastuksesta. Englantilaisen filologian professori Elise Kärkkäistä kiitän lämpimästi aineistonäytteiden litteraattien
tarkastelusta. Kiitän myös humanistisen tiedekunnan keskusteluanalyysia käyttävien tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden datasession osallistujia aineistoani koskevista kommenteista.
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Näin epämatemaattinen yksilö on tarvinnut vankkaa tukea tilastollisten analyysien tekemisessä ja tulkinnassa. Kiitän tietojärjestelmäsuunnittelija Arto Muhlia työn tilastollisten analyysien tekemisestä ja konsultoinnista. FT Päivi Laukkanen oli vahva tilastollinen tukeni työn viimeistelyvaiheessa, haluan kiittää Päiviä
ripeästä toiminnasta ja erityisesti loistavasta kyvystä verbalisoida tilastollisia
asioita jopa minulle ymmärrettävään muotoon. Kiitän audiologian emeritusprofessori Matti Sorria kuulontutkimusmahdollisuuksien järjestämisestä OYS:n kuulokeskuksessa sekä avusta kuulontutkimustulosten tulkinnassa. Kiitän myös sairaanhoitaja Irja Nuojuaa kuulontutkimusten käytännön järjestelyistä. Ikäkuulon
liittyvistä asioista olen saanut arvokasta tietoa dosentti Kerttu Huttuselta. Väitöskirjani kieliasun viimeistelyssä saamastani avusta kiitän lämpimästi FM Marketta
Harju-Auttia ja englanninkielisen tiivistelmän tarkastamisesta sekä SPSS-tuesta
FM Anna-Kaisa Tolosta. FM Leena Mäkistä kiitän semanttisen indeksin laskemisen opastuksesta. Molempien itseäni pajon nuorempien jatko-opiskelijoiden kanssa on ollut ilo keskustella ja saada tuoreita näkökulmia asioihin.
Kiitän lämpimästi kannustavasta tuesta ja työhöni liittyvistä keskusteluista
logopedian professori Sari Kunnaria, fonetiikan emeritusprofessori Kari Suomea,
akatemitutkija, dosentti Taina Välimaata, FT, logopedian yliopistonlehtori Leila
Paavolaa, FT, logopedian yliopistonlehtori Soile Loukusaa, FM, yliopisto-opettaja
Elisa Heikkistä, FM, amanuenssi Kaisu Heinästä sekä FT, tutkija Riikka Ylitaloa.
Haluan kiittää lämpimästi kaikkia työyhteisömme jäseniä, jotka ovat vankkumattomasti kannustaneet työtäni. Ratkiriemukkaat yhteiset kahvihetket sekä muutkin
yhteiset retket ovat virkistäneet ja innostaneet minua. Vielä erikseen haluan kiittää
toimistosihteeri Kaisa Kosolaa, joka on vuosien varrella auttanut minua lukuisissa
käytännön asioiden järjestelyissä ja jaksanut olla kiinnostunut työni etenemisestä.
Haluan kiittää myös työterveystieteen emeritusprofessori Hannu Virokannasta, jolta sain luvan ja mahdollisuuden käyttää käytettävyystutkimuksen aineistoa
omassa työssäni. Työtieteen professori Seppo Väyryselle kuuluu kiitos käytettävyystutkimukseen liittyvän tiedon ja kokemuksen jakamisesta. Työskentely monitieteisessä tutkimusryhmässä yhteistyössä monien sidosryhmien kanssa oli opettavaista. Haluan kiittää yhteistyöstä LT, erikoislääkäri Markku Piristä ja TtM,
erikoissairaanhoitaja Eevamaija Kivelää. Molemmista teistä ja perheistänne tuli
minulle ja perheelleni läheisiä ystäviä. Projektin osalta yhteistyöstä kiitän DI Vesa
Tornbergiä, FK, toimitusjohtaja Esko Saajantoa (VoiceBit Oy), insinööri Timo
Ukonahoa (VoiceBit Oy, tekninen tuki) ja tutkimusapulainen Matti Sorvaria.
Tämän työn tekemisen aikana kouluttauduin myös ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi ja valmentajaksi. Kaikki opiskelijat ja opettajamme kannustivat minua
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ja joukossamme ollutta toista väitöskirjan tekijää koko koulutuksen ajan. Erityisen kiitoksen haluan antaa koulutuksen aikaisen vertaisryhmämme prosessileideille eli Eevamaija Kivelälle, Tuula Laavalle ja Taina Korhoselle. Koko ystäväpiirini, joita kaikkia on mahdotonsta mainita tässä nimellä, on elänyt vahvasti
mukana prosessissa ja tukenut minua, kiitokset teille siitä!
Tämän työn tekeminen vei kauan. Tekijän puolustukseksi tulkoon nimettyä ne
ihanat elämääni suuresti vaikuttaneet ns. väliin tulleet muuttujat tämän pitkän
prosessin aikana. Löysin aviomieheni Jannen tämän projektin yhteydessä, ja sitten
syntyivät Salla Alma Onerva (1999) ja Simo Eero Jaakoppi (2003). Suurimman
kiitoksen haluankin osoittaa Jannelle ja lapsille, jotka olette elämäni rikkaus ja
olette joutuneet kestämään puolison ja äidin fyysistä ja henkistä poissaoloa viime
aikoina. Haluan kiittää Jannea käytännön elämän pyörittämisestä kirjoittamiseni
aikana. Appivanhempiani Leena ja Eero Sinisammalta haluan kiittää tuesta ja
erityisesti lastenhoitoavusta, joka on mahdollistanut minulle ja Jannelle akkuja
lataavia kävelyreissuja Santiago de Compostelan reitillä. Lämpimästi kiitän rakasta sisartani, taidehistorian professori Tuija Hautala-Hirviojaa henkisestä tuesta
työlleni, ja ihailen hänen intohimoista sekä uppoutuvaa tutkimusotettaan. Sisareni
lapset Aino ja Jaakko Hirvioja ovat rikastuttaneet elämääni suuresti pienestä pitäen. Rakkaudella kiitän isääni ja äitiäni, jotka ovat aina tukeneet ja kannustaneet
vankkumattomasti opiskeluamme. Heillä itsellään ei siihen aikoinaan ollut mahdollisuuksia. Valitettavasti heistä kumpikaan ei ehtinyt enää näkemään työni valmistumista.
Kiitän ja muistan lämpimästi niitä ikääntyneitä tutkimukseen osallistujia, joilta väitöskirja-aineiston tutkimus- ja haastattelukäynneillä sain runsaasti mukaani
elämänkokemuksen tuomaa viisautta. Kiitän tutkimustyöni taloudellisesta tukemisesta Oulun yliopiston apteekin rahastoa, Oulun yliopiston humanistista tiedekuntaa, Oulun yliopiston tukisäätiötä, Tyyne Tanin rahastoa, Suomen kulttuurirahastoa sekä koulutusrahastoa.
Oulussa 1.7.2013

Terhi Hautala
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1

Johdanto

Ikääntyneitä ihmisiä pidetään usein homogeenisena ryhmänä, joiden elämää sävyttävät raihnaisuus, riippuvuus ja fyysisten sekä kognitiivisten kykyjen heikentyminen (Helin, 2010; Koskinen, 2006; Schaie & Willis, 2002). Ikääntymisprosessiin vaikuttavat kuitenkin koko elämän aikaiset elinolot ja elintavat (Konsensuslausuma, 2012). Iän karttuminen korostaa ihmisen erityispiirteitä ja ihmisten
toimintakyvyn yksilölliset erot kasvavat. Käsitys ikääntymisestä on muuttunut
1990-luvulta lähtien (Heikkinen, 2010b; Koskinen, 2006). Uusia käsitteitä, kuten
kolmas ikä, aktiivinen ikääntyminen ja vahva vanheneminen, on noussut esiin.
Vahvan tai onnistuneen vanhenemisen käsite haastaa huoltosuhdeajattelua, joka ei
huomioi sitä, mitä ikääntyneet ihmiset tekevät itsensä ja yhteiskunnan hyväksi.
Koska ikääntyminen on hyvin yksilöllinen prosessi, ei ole helppoa määritellä,
kuka on ikääntynyt. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön lakiluonnoksessa
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (STM, 2012) on ollut vaikea määritellä ikärajaa sille, kuka on lain
tarkoittama ikääntynyt. Tulevan lain soveltamisessa on noussut keskeiseksi huomion kiinnittäminen henkilön toimintakykyyn eikä kronologiseen ikään. Käsitteitä vanha, vanheneminen, ikääntynyt ja ikääntyminen käytetään vaihtelevasti tilanteista ja asiayhteyksistä riippuen. Tutkimuksissa vanhaksi tai ikääntyneeksi määritellään ihmiset, jotka ovat ohittaneet tietyn iän. Perinteisesti vanhuuden alkamisajankohtana on pidetty eläkeiän saavuttamista. Tässä tutkimuksessa käytetään
pääasiassa termejä ikääntynyt ja ikääntyminen, koska tutkimukseen osallistuneiden keski-ikä oli 78 vuotta ja heistä suurin osa asui palvelutalossa tai vähintään
käytti palvelutalojen palveluita.
Tilastokeskuksen väestöennusteen (2012) mukaan yli 65-vuotiaiden osuuden
arvioidaan nousevan 18 prosentista 26 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 2060 mennessä yli 65-vuotiaita on ennusteen mukaan 28 % väestöstä. Iäkkäiden ihmisten määrän kasvua voidaan pitää samanaikaisesti saavutuksena, voimavarana ja varautumista edellyttävänä haasteena (Voutilainen, 2012). Ikääntyvien ihmisten kotona asumista ja itsenäistä selviytymistä tukevaa teknologiaa on
kehitetty jo paljon. Myös heidän vuorovaikutustaan teknologisten tuotteiden ja
järjestelmien kanssa on tarkasteltu monissa tutkimuksissa. Käytettävyystutkimusten osallistuvan suunnittelun menetelmillä voidaan kehittää ikääntyville käyttäjille soveltuvia teknisiä järjestelmiä (Bouma, Fozard ym., 2000; Scialfa & Fermie,
2006; Väyrynen ym., 2006).
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Puheen ymmärtämisen näkökulmasta on tutkittu vähän ikääntyneille käyttäjille kehitettyjä teknisiä järjestelmiä, jotka vaativat kuultavien toimintaohjeiden
vastaanottamista ja muistamista simultaanisesti toimintojen suorittamisen kanssa.
Kuitenkin ikääntyneiden ihmisten puheen vastaanottoon vaikuttavat monet tekijät
samanaikaisesti: perifeerinen kuulokyky, auditiivisen järjestelmän muutokset iän
myötä ja havaintotoiminnoissa sekä kognitiivisissa toiminnoissa tapahtuvat muutokset (Pichora-Fuller & Singh, 2006; Tun ym., 2010; Wingfield ym., 2005). Puheen prosessoinnin muutosten lingvistisenä selitysmallina pidetään ikääntymisen
aiheuttamaa vähentynyttä tai hidastunutta aktivaatiota fonologisten, semanttisen
ja ortografisten kielen tulkintaan osallistuvien prosessien välillä (Burke & Shafto,
2008). Kielijärjestelmän prosessit ovat kiinteässä yhteydessä muihin kognitiivisiin
toimintoihin (Obler & Pekkala, 2008). Ikääntyneille suunnatun puheen prosodisia
piirteitä on tutkittu vain muutamissa tutkimuksissa muiden kuin laitoshoidossa
olevien ikääntyneiden näkökulmasta (esim. Kemper ym., 1995; 1996).
Ikääntyminen, puheen ymmärtäminen ja siihen läheisesti yhteydessä olevat
kognitiiviset tekijät sekä tekniikan ja ihmisen välinen vuorovaikutus muodostavat
tutkimuskohteena hyvin monimuotoisen ilmiön. Siihen käsiksi pääseminen vaatii
monimenetelmällisen tutkimusotteen valintaa ja asioiden tarkastelua monesta
näkökulmasta. Siksi tämän tutkimuksen menetelmien kirjo on laaja ja ulottuu
tarkasta akustisesta mittaamisesta ja testaamisesta ikääntyneiden osallistujien
toiminnan laadulliseen tarkasteluun. Lisensiaatintutkimuksessa (Hautala, 2008),
puhelinpalvelujärjestelmän tehtävistä suoriutumisen havaittiin olevan hyvin samankaltaista puhujasta riippumatta. Siksi tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään laajemmin eri tekijöiden yhteyttä ikääntyneiden ihmisten puheen ymmärtämiseen kognitiivisesti vaativassa puhelinpalvelujärjestelmän käytettävyystutkimuksessa.
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää se, ovatko järjestelmään liittyvät tekijät,
vai sen käyttäjiin liittyvät tekijät keskeisempiä puhelinpalvelujärjestelmän onnistuneen käytön kannalta. Järjestelmän onnistunut käyttö vaatii puheen ymmärtämistä ja ohjeiden mielessäpitämistä teknisen toiminnan suorittamisen aikana eli se
vaatii monien kognitiivisten resurssien samanaikaista käyttöä. Keskeisenä tavoitteena on tarkastella käytettävyystutkimuksen osallistujien ominaisuuksien (esim.
ikä, kuulo, puheen ymmärtäminen) yhteyttä tehtävistä suoriutumiseen. Ikääntyneiden osallistujien toimintaa tarkastellaan käytettävyystutkimustilanteessa, ja
videoanalyysien kautta pyritään selvittämään tutkimustilanteessa nähtävän toiminnan yhteyttä tehtävistä suoriutumiseen sekä osallistujien ominaisuuksiin. Järjestelmään liittyvinä tekijöinä tarkastellaan käytettävyystutkimustilanteessa neljän
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eri puhujan esittämiä tehtäväohjeita kolmessa puhelinpalvelujärjestelmän valikkoäänitteessä. Tutkimuksessa analysoidaan valikkoäänitteiden puhujien puheen
prosodisia piirteitä sekä niiden mahdollista vaikutusta tehtävistä suoriutumiseen.
Lisäksi tarkastellaan kyseisten valikkoäänitteiden tekstin rakenteen ja sisällön
vaikutusta suoriutumiseen.
Tutkimuksen aineisto osallistujien suoriutumisen sekä toiminnan osalta on
kerätty käytettävyystutkimustilanteessa ja ikääntyneisiin osallistujiin liittyviä
ominaisuuksia tarkastellaan vuotta myöhemmin osallistujilta kerätyn testi- ja
haastatteluaineiston pohjalta. Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ole keskittyä
teknisen järjestelmän käytettävyyteen sinänsä. Käytettävyystutkimusta tarkastellaan tässä kognitiivisesti vaativana toimintatilanteena, jossa ikääntyneiden osallistujien kuultujen ohjeiden mukainen toiminta on tarkastelun keskiössä. Logopedian kannalta keskeinen tarkastelun kohde on ikääntyneiden puheen ymmärtäminen
ja toiminta järjestelmän käyttötilanteessa sekä ikääntyneille suunnatun puheen
prosodisten piirteiden tarkastelu.
Kotimaisen tutkimuksen lisäämiselle on suuri tarve, sillä nykyinen tieto normaaliin ikääntymiseen liittyvistä kielellisistä muutoksista pohjautuu lähinnä englanninkielisten tutkimusten tuloksiin (Pekkala, 2011). Logopedian näkökulmasta
normaalin ikääntymisen tutkimus on tärkeää, jotta saataisiin vertailupohjaa kielen
ja puheen häiriöiden diagnosoinnin pohjaksi. Pitäisi pystyä erottamaan normaalit
ikääntymiseen liittyvät muutokset esimerkiksi varhaisvaiheen dementiaan liittyvistä puheen vastaanoton tai tuoton ongelmista.
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2

Kirjallisuuskatsaus

2.1

Ikääntymiseen liittyvät muutokset

Ikääntymiseen liittyy eriasteisia fyysisiä, psyykkisiä, kognitiivisia ja sosiaalisia
muutoksia. Ikääntyminen on yksilöllinen, eri tavoin ja eri nopeudella etenevä
prosessi, joka on aina subjektiivinen kokemus. Ikääntyvien ihmisten vahvuudet ja
haavoittuvuudet ovat erilaisia (Aldwin ym., 2006; Koskinen ym., 2012; Leinonen,
2010). Niihin vaikuttavat yksilön elämäntavat, elämänhistoria, geneettiset, sosiaaliset, sosioekonomiset ja kulttuuriset tekijät. Ikääntymisprosessin kulussa on suuria yksilöllisiä eroja, esimerkiksi sairastavuudessa, toimintakyvyn muutosten
määrässä ja nopeudessa (Aldwin ym., 2006; Laukkanen, 2010a; Schaie & Willis,
2002). Ikääntymisprosessissa havaitaan myös joustavuutta sopeutua muutoksiin.
Monet ikääntyneet ihmiset sopeutuvat iän tuomiin lieviin toimintakyvyn muutoksiin ja pystyvät kompensoimaan niitä hyvin. Ikääntymiseen liittyy myös positiivista kehitystä (Heikkinen, R-L., 2010; Kuusinen, 2010; Schaie & Willis, 2002).
Sosiaaliset taidot paranevat, itsetuntemus ja elämänkokemus tuovat viisautta sekä
oppimiseen, kokemukseen ja tietovarastoon perustuvat kognitiiviset suoritukset
paranevat usein.
Toimintakyky on olennainen käsite ikääntymiseen liittyvässä tutkimuksessa
sekä terveydenhuollon arkipäivässä. Toimintakyvyllä tarkoitetaan ikääntyneiden
ihmisten kykyä huolehtia itsestä, kodista sekä läheisistä itsenäisesti, ja se on keskeinen osa ihmisen hyvinvointia (Koskinen ym., 2012; Laukkanen, 2010a). Päivittäisistä perustoiminnoista selviytymistä sekä kykyä hoitaa asioita (esim. ruoan
valmistus, kaupassa käynti, puhelimen käyttö) voidaan mitata erilaisin testein ja
haastattelumenetelmin. Asioiden hoitamista arvioidaan usein IADL- mittareilla
(Instrumental Activities of Daily Living), koska havainnointia arjessa pidetään
usein hitaana ja kalliina tiedonhankintamenetelmänä (Laukkanen, 2010b).
Tässä teoreettisessa katsauksessa keskitytään aistitoimintojen, kognitiivisten
toimintojen ja auditiivisen puheen prosessoinnin ikääntymismuutoksiin, jotka
ovat aiheen kannalta keskeisiä. Katsauksen alussa tarkastellaan ikääntymiseen
liittyviä yleisen toimintakyvyn muutoksia. Aistitoimintojen tarkastelussa keskitytään pääasiassa ikäkuulon tarkasteluun, kognitiivisissa toiminnoissa tarkastelun
keskiössä ovat kognitiivisten prosessien hidastuminen, työmuisti sekä toiminnan
ohjaukseen liittyvät kysymykset erityisesti puheen ymmärtämisen näkökulmasta.
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2.1.1 Yleisen toimintakyvyn muutokset
Vanheneminen itsessään ei lisää sairastavuutta, mutta se merkitsee lisääntyvää
todennäköisyyttä menettää terveyttä ja toimintakykyä (Heikkinen, 2010b). Biologiset ja fysiologiset muutokset heikentävät elimistön suoritus-, vastustus- ja sopeutumiskykyä. Sairaudet, toimintakyvyn heikkeneminen ja avun tarve lisääntyvät iän myötä. Suomalaistutkimusten mukaan apua päivittäisistä toiminnoista
selviytymiseen tarvitsi yli 65-vuotiaista miehistä ja naisista joka kuudes, yli 75vuotiaista joka kolmas tai neljäs ja yli 85-vuotiaista joka toinen (Laukkanen,
2010a). Alle 75-vuotiaiden suomalaisten toimintakyky parani jaksolla 1980–2000,
mutta väestöryhmien välillä on eroja toimintakyvyssä (Koskinen ym., 2012).
Naimisissa olevien ja korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden ikääntyneiden
ihmisten toimintakyky on selvästi parempi kuin naimattomien ja heikommin koulutettujen (Martelin ym., 2004). Toimintakyky voi myös parantua yksilötasolla
tarkasteltuna, jos toimintakykyä haittaava vamma tai sairaus paranee tai lievittyy
(Ranta, 2004). Useimmat 65–75-vuotiaat ovat vielä kohtuullisen terveitä ja toipuvat hyvin akuuteista sairauksista, mutta 80. ikävuoden jälkeen havaitaan selvemmin fyysistä heikkenemistä ja haurastumista (Schaie & Willis, 2002).
Kognitiivisten kykyjen on havaittu ennustavan palvelutalossa asuvien ikääntyneiden ihmisten päivittäisistä toiminnoista selviytymistä viiden vuoden seurannassa. Grossin ym. (2011) tutkimuksessa induktiivinen päättelykyky oli keskeinen
selviytymisen ennustaja, mutta alkutilanteessa tehdyt muistitestit ennustivat parhaiten kehityksen suuntaa. Mahdollisesti alkumittauksissa heikosti menestyneillä
oli jo alkava muistisairaus. Kun kognitiiviset testit ennustavat tulevaa toimintakykyä, niin arkipäivän toimintakyky on yhteydessä kognitiivisiin kykyihin.
Ikääntyneiden ihmisten arkipäivän toimintojen ja ongelmanratkaisukyvyn on
ajateltu pysyvän stabiilina pitkään (Laukkanen, 2010a). Niiden on uskottu häiriintyvän vasta dementian tai pitkälle edenneen toiminnanvajauksen yhteydessä
(Marsiske & Margrett, 2006). Kuitenkin tutkimuksissa on löydetty viitteitä siitä,
että lievä ongelmanratkaisukyvyn heikkeneminen ja arkipäivän asioiden hoitamiseen (IADL = Instrumental Activities of Daily Living) liittyvät ongelmat voivat
ennakoida alkavaa kognitiivisten kykyjen heikkenemistä. Tucker-Drobin (2011)
viiden vuoden laajassa seurantatutkimuksessa havaittiin, että normaalisti ikääntyvien ihmisten neurokognitiiviset toiminnot heikkenevät samaan tahtiin IADLtaitojen heikkenemisen kanssa. Psykometriset testit korreloivat niin vahvasti
IADL-taitojen kanssa, että ne voisivat olla saman menossa olevan ikääntymisprosessin ilmentymiä. Ikääntyneistä tutkittavista 55 % ilmoitti alkumittauksissa, ja
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31 % seurantatutkimuksessa (Self-Repoted Difficulty with Instrumental Activities
of Daily Living), ettei heillä ole vaikeuksia selviytyä arkipäivän asioiden hoitamisesta. He yliarvioivat kykyjään selviytyä arkipäivän asioiden hoitamisesta. Ei
tiedetä, johtuuko tämä heidän sopeutumisestaan tilanteeseen eli lakkaavatko he
tekemästä hankalia asioita, vai turvautuvatko toisten ihmisten apuun.
Jotta saadaan luotettavaa tietoa arkipäivän asioiden hoitamisesta, tarvitaan
systemaattista toiminnan havainnointia todellisissa tilanteissa. On uskottu, ettei
lievään kognitiivisen heikentymiseen (MCI = mild cognitive impairment) liity
toimintakyvyn heikkenemistä päivittäisten asioiden hoitamisessa (Permeczky ym.,
2006). Verrattuna terveisiin ikääntyneisiin heillä havaittiin vaikeuksia selviytyä
muistia ja monimutkaista järkeilyä vaativasta arkipäivän toiminnoista (esim. puhelimen käyttö, pankkiasioiden hoito, viestien kirjoittaminen ja aterioiden valmistus). Yoon ym. (2012) vertasivat MCI-ryhmän toimintakykyä sellaisten ikääntyneiden ryhmään, jotka itse pitivät muistiaan huonona (SCI = subjective cognitive
impairment). Päivittäisistä perustoiminnoista selviytymisessä ei ollut ongelmia,
mutta monimutkaisemmissa päivittäisten asioiden hoitamisessa oli vaikeuksia
molemmissa ryhmissä. MCI-ryhmällä oli kuitenkin merkitsevästi enemmän ongelmia julkisen liikenteen käyttämisessä ja kodin koneiden sekä laitteiden käytössä.
2.1.2 Fyysiset muutokset
Näkökyvyssä tapahtuu muutoksia iän myötä, ja niistä silmän mukautumiskyvyn
heikkeneminen on yleisin (Hyvärinen, 2010; Schieber, 2006). Mykiö menettää
kimmoisuuttaan ja sen kyky tarkentaa lähikohteisiin tai nähdä pientä tekstiä heikkenee noin 40–45 vuoden iästä lähtien. Myös kontrastinäkö ja näön tarkkuus
heikkenevät. Näköjärjestelmän vanheneminen on yleensä korjattavissa silmälasein, eikä siitä aiheudu suuria toimintakyvyn muutoksia. Silmäsairaudet voivat
sen sijaan aiheuttaa erityispalvelujen tarvetta ja haitata itsenäistä selviytymistä.
Harmaakaihi on ikääntyneiden yleisin silmäsairaus (Schaie & Willis, 2002). Sen
esiintyvyys kasvaa 70. ikävuodesta lähtien, ja yli 75-vuotiaista 20–25 %:lla on
harmaakaihi.
Ikäkuulo (presbyakuusi) määritellään kuuloaistin muutoksiksi, jotka syntyvät
iän myötä ilman erityisen sairauden vaikutusta (Sorri & Huttunen, 2010). Sillä
tarkoitetaan kuulokynnysten huononemisen lisäksi muitakin kuuloaistin toimintaan liittyviä häiriöitä. Puheen psykoakustiikassa esiintyy merkittäviä iänmukaisia
muutoksia (Jauhiainen, 1995). Ne tulevat esille puheen ulkoisen redundanssin
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vähentyessä, puheen nopeutuessa, puhetta suodatettaessa spektraalisesti tai häiriöetäisyyttä pienennettäessä. Puheen tunnistus heikkenee äänne-, sana- ja lausetason erotuskykyä mitattaessa. Kuulokynnystason muutosten lisäksi puheen tunnistaminen vaikeutuu usein enemmän kuin äänesaudiometrian perusteella voisi
odottaa (Lonka, 2000). Kuulovika on tyypiltään sensorineuraalinen ja kuulonlaskua tapahtuu erityisesti suurilla taajuuksilla, koska simpukan tyven aistinsolut
vaurioituvat iän myötä aikaisemmin kuin muualla simpukassa (Jauhiainen, 1995,
Sorri & Huttunen, 2010).
Tarkkaan ei tiedetä sitä, johtuuko ikäkuulo sisäsyntyisestä väistämättömästä
rappeutumisprosessista vai kuuloa heikentävistä tekijöistä ihmisen elämänkulussa
vai niiden yhdistelmistä (Gates ym., 1990; Hinchcliffe, 1991; Sorri & Huttunen,
2010). Ikäkuulon taustalla on mahdollisesti geneettisiä tekijöitä ja metabolisten
tekijöiden osalta on havaittu, että ateroskleroosia edistävät tekijät vaikuttavat
ikäkuulon kehittymiseen. Siihen vaikuttavat myös aikaisemmat korvasairaudet ja
kuuloa mahdollisesti vaurioittaneet tekijät kuten, melualtistus.
Ikäkuulo on suurin aikuisten kuulovikojen aiheuttaja. Kolmasosa yli 65vuotiaista ilmoittaa kuulonsa heikentyneen (Pichora-Fuller & Singh, 2006). Yli
80-vuotiaiden henkilöiden subjektiivinen arvio kuulovian esiintyvyydestä vaihtelee välillä 33–66 % (Parving ym., 1997). Ikääntyneen väestönosan kasvaessa
kuulovikaisten määrän arvioidaan kasvavan 20 % Englannissa ja Walesissa (Davis ym., 1991). Maassamme kehitys on samansuuntainen. Väestön ikääntyessä
kuulovikojen vallitsevuus ylittää 20 % vuonna 2020, ja vuonna 2030 joka neljännellä suomalaisella on kuulovika (Sorri, 2000). Ikääntyvän väestön kasvun ja
lisääntyneen melualtistuksen vuoksi, koko Euroopan alueella kuulovikojen vallitsevuuden ennustetaan nousevan 25 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä (Rosenhall
ym., 1999; Sorri ym., 2001).
Vielä 45-vuotiaiden ikäryhmässä normaali kuulo on 93,5 %:lla, jonka jälkeen
kuulo heikkenee nopeasti ikäryhmittäin, ja 75-vuotiaiden ryhmässä normaali kuulo on enää 35,2 %:lla (Uimonen ym., 1999). Ikäkuulon vaikutukset tulevat selvimmin esiin 70–80-vuotiaiden ikäryhmässä. Useimmilla ihmisillä ei ole vielä 70vuotiaana haittaavia kuulovikoja, mutta kuulon kuntoutustarpeet kasvavat huomattavasti 75-vuotiailla (Jönsson ym., 1998). Verrattaessa ikäryhmän 80–84 vuotta ja yli 90-vuotiaiden tuloksia keskenään havaitaan hidasta kuulon heikentymistä
tapahtuvan vielä hyvin myöhäisellä iällä (Parving ym., 1997).
Ikäkuulo etenee hyvin ennakoitavalla tavalla (Jönsson ym., 1998). Brantin ja
Fozardin (1990) pitkittäistutkimuksessa kuulokynnysmuutokset olivat miehillä
(taajuuksilla 0,5 kHz ja 8 kHz) tutkituissa ikäryhmissä seuraavanlaisia: 20 v (10,0
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dB ja 12,7 dB), 50 v (35,2 dB ja 53,0 dB) ja 80 v (69,0 dB ja 84,5 dB). Kuulo
heikkenee tasaisesti erityisesti suurilla taajuuksilla, ja heikentyminen nopeutuu
iän myötä. Nopeutuminen alkaa 40–50-vuotiaana erityisesti puhealueen taajuuksilla (Brant & Fozard, 1990; Gates ym., 1990). Kuulon heikentyminen nopeutuu
huomattavasti yli 55-vuotiaiden ryhmässä, jossa heikkeneminen on keskimäärin 9
dB/vuosikymmen (Davis ym., 1991).
Miesten ja naisten ikäkuulon laadussa ja etenemisessä on eroja (Pearson ym.,
1995). Kuulo heikkenee miehillä kaksi kertaa nopeammin kuin naisilla useimmilla taajuuksilla 60 ikävuoteen saakka. Kuulon heikentyminen on 50-vuotiailla
miehillä 10 dB/vuosikymmen nopeampaa kuin samanikäisillä naisilla (Jönsson
ym., 1998). Sen jälkeen ero alkaa tasoittua, eikä se ole enää merkitsevä 80 ikävuoden jälkeen (Pearson ym., 1995). Suurin sukupuoliero on taajuusalueilla 3000
ja 4000 Hz, joihin melualtistus vaikuttaa eniten (Jönsson ym., 1998). Sekä 70vuotiaiden että 75-vuotiaiden kohorteissa suurin ero sukupuolten välillä on 4
kHz:n kohdalla. Naisilla heikentyminen alkaa nuorempana, ja etenee nopeammin
matalilla taajuuksilla. Miesten kuulo alkaa heiketä 30. ikävuodesta lähtien kaikilla
taajuuksilla. Miesten kuulo on parempi matalilla taajuuksilla ja naisten kuulokynnykset ovat paremmat kaikilla yli 1000 Hz:n taajuuksilla (Pearson ym., 1995).
Pohjoismaisen vertailututkimuksen tulokset eri maissa ovat naisten ja miesten
ikäkuulon osalta hyvin samansuuntaiset (Hietanen ym., 2005).
Ikäkuulon vaikutusta äänteiden tunnistamiseen ei ole tutkittu paljon suomen
kielessä. Kuulokynnyksien laskiessa voimakkaasti suurilla taajuuksilla soinnittomat korkeita heikkoja ääniä sisältävät äänteet, kuten frikatiivit [s] ja klusiilit [ k, p,
t ], jäävät kuulumatta (Aulanko & Lonka, 2000; Jauhiainen, 1995; Kiukaanniemi
& Määttä, 1980). Klusiilien laukeamahälyn tunnistamispiirteiden havaitsemisessa
voi tulla ongelmia. Toisaalta niiden umpivaihetta seuraava eksploosio on niin
heikko ja lyhytkestoinen, että klusiilien tunnistus perustuu pääasiassa vokaalisiirtymiin, jotka tapahtuvat sitä edeltävän ja sitä seuraavan äänteen aikana (Suomi,
1990; Suomi ym., 2006). Konsonanttien tunnistamisen kannalta suomi on edullinen kieli, koska foneemijärjestelmässä on vähän frikatiiveja ja siksi niiden sekoittumismahdollisuudet ovat vähäiset. Oikeastaan vain [s] on todellinen frikatiivi,
koska [h]:n spektraalinen rakenne muistuttaa soinnitonta vokaalia. Ainoa tremulantti [r] on helposti tunnistettavissa nopeiden amplitudimuutosten vuoksi (Välimaa ym., 2000b). Suomen kielen matalille taajuuksille keskittyvä puhe-energia on
yleensä edullinen korkeille taajuuksille laskevissa kuulovioissa (Kiukaanniemi,
1980).
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Ikääntymisen myötä aivopuoliskojen asymmetrian on todettu lisääntyvän dikoottisen kuuntelun kokeissa molemmilla sukupuolilla verrattuna nuorempiin
kuuntelijoihin (Bellis & Wilber, 2001). Tämän ajatellaan liittyvän vähenevään
aivopuoliskojen yhteistoimintaan iän myötä. Yhteistoiminnan heikkeneminen
johtuu mahdollisesti aivokurkiaisen koon pienenemisestä ja aivopuoliskojen välisten yhteyksien heikkenemisestä (Hellige, 2008). Dikoottisen kuuntelun tehtävissä esiintyy suorituseroja miesten ja naisten välillä ikääntymisen myötä (Bellis
& Wilber, 2001). Oikeaan korvaan tulevien ärsykkeiden parempi tunnistaminen
eli REA (right ear advantage) alkaa näkyä miehillä aikaisemmin kuin naisilla.
Ero alkaa tulla esille auditiivisissa tehtävissä jo keski-iässä, ja miehillä esiintyy
binauraalisen prosessoinnin vaikeutta jo 35–40-vuotiaina. Naiset säilyttävät binauraalisen prosessoinnin kykynsä parempina kuin miehet 55–60 ikävuoteen
saakka. Ikä- ja sukupuolisidonnainen heikentyminen aivopuoliskojen välisessä
toiminnassa voi johtaa mm. puheen tunnistamisen vaikeuteen hälyssä sekä vaikeuksiin yhdistää toisiinsa puheen prosodisia ja lingvistisiä puolia.
2.1.3 Kognitiivisten muutosten taustatekijät
Ikääntyneiden kognitiivisiin kykyihin vaikuttavat monet tekijät. Fyysisellä ja
psyykkisellä terveydellä sekä sosiaalisella aktiivisuudella, elämäntavoilla ja
elinympäristöllä on havaittu olevan yhteyksiä kognitiivisten kykyjen säilymiseen
(Aldwin ym., 2006; Kuusinen, 2010; Schaie & Willis, 2002). Kognitiivisten kykyjen heikkenemistä liittyy dementian lisäksi kardiovaskulaarisiin sairauksiin,
diabetekseen ja depressioon (Suutama, 2010). Depressioon liittyy psykomotorisen
nopeuden, visuospatiaalisten kykyjen ja toiminnanohjauksen heikkenemistä (Butters ym., 2000). Dementian ja depression erotusdiagnoosi on joskus epäselvä,
koska joillakin potilailla depression oirekuva painottuu kognitiivisiin oireisiin
(Hokkanen, 2001). Ikääntyneiden depressiopotilaiden kognitiiviset kyvyt eivät
aina palaudu entiselleen (Austin ym., 2001; Butters ym., 2000). Eksekutiiviset
toiminnot ja muisti voivat jäädä lievästi heikentyneiksi. Geneettisten ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteisvaikutus kognitiivisten toimintojen heikentymisessä on vielä epäselvää (McGue & Johnson, 2008). Yksilölliset tekijät vaikuttavat
siihen, miten hyvin ihminen pystyy kykyjensä heikentyessä optimoimaan ja sopeuttamaan toimintaansa kykyjään vastaavaksi (Kuusinen, 2010; Riediger ym.,
2006). Ikääntyneiden stereotyyppinen käsitys omasta heikosta muistista voi joskus olla esteenä kognitiivisten resurssien tehokkaalle käytölle (McDaniel ym.,
2008). Esimerkiksi Rahhallin, Mayn ja Hasherin (2001) tutkimuksessa kun tehtä26

väohjeiden antamisessa korostettiin tehtävän olevan muistitehtävä, ikääntyneet
tutkittavat suoriutuivat tehtävistä huonommin. Vertailuryhmä suoriutui samoista
tehtävistä paremmin, kun tehtäväohjeiden antaminen oli neutraalia eikä niissä
korostettu muistia.
Ikäännyttäessä aivoissa tapahtuu sekä rakenteellisia että toiminnallisia muutoksia. Lajin- ja yksilönkehityksessä myöhään ilmaantuneet rakenteet ja toiminnot,
kuten otsalohkon säätelemät toiminnan ohjaukseen ja tarkkaavaisuuteen liittyvät
toiminnot, näyttäisivät heikentyvän ensimmäisinä (Kray ym., 2004; Laatu & Karrasch, 2006). Aivojen massa sekä tilavuus vähentyvät ja aivokammiot sekä kortikaaliset uurteet kasvavat (Dennis & Cabeza, 2008; Hokkanen ym., 2001; Kramer
ym., 2006). Hermosolukato ja solujen tilavuuden pieneneminen ovat suurinta
otsalohkossa, hieman pienempää ohimo- ja päälakilohkon alueella, ja vähäisintä
motorisella ja sensorisella aivokuorella. Takaraivolohkon alueella harmaan aineen
massan väheneminen on niukinta. Valkean aineen muutoksia esiintyy enemmän
aivojen etualueilla kuin takaosissa. Aivokuorella neuronien tiheys ei vähene merkittävästi, joten toimintojen muutosta selittänevät heikentyneet hermoyhteydet eri
alueiden välillä (Croisile, 2004). Erityisesti otsalohkon valkoisen aineen ratojen
rappeutuminen on yhteydessä heikkoon suoriutumiseen kognitiivisissa tehtävissä,
jotka vaativat etuotsalohkon toimintoja (O`Sullivan ym., 2001).
Ikääntyneiden ihmisten aivojen aktivaatiotason on todettu olevan useilla aivoalueilla matalampi kuin nuorilla suoritettaessa erilaisia kognitiivisia tehtäviä
(Dennis & Cabeza, 2008; Kramer, ym., 2006). Mahdollisesti iän myötä neuraaliset resurssit vähenevät ja aktivaatiotaso heikkenee. Toisaalta resursseja ajatellaan
olevan, mutta niitä ei saada tehokkaaseen käyttöön. Ikääntyneillä ihmisillä aktivoituvat eri aivoalueet kuin nuorilla suoritettaessa samaa tehtävää. Myös aivojen
toiminnan on todettu olevan bilateraalisempaa kuin nuorilla. Molempien aivopuoliskojen aktivaation kasvu voi olla kompensaatiomekanismi, tai se ilmentää vaikeutta saada käyttöön tiettyihin toimintoihin erikoistuneita neuraalisia prosesseja.
Erityisesti monimutkaisia tehtäviä suoritettaessa aktivaation on todettu leviävän
molempiin hemisfääreihin, vaikka ikääntymiseen liittyvää heikentymistä on havaittu aivokurkiaisen toiminnassa (Hellige, 2008). Muutoksia tapahtuu myös
aivojen välittäjäaineiden toiminnassa hippokampuksen alueella (Croisile, 2004;
Dennis & Cabeza, 2008). Aivojen verenkierto sekä hapen ja glukoosin hyödyntäminen heikkenee (Dennis & Cabeza, 2008).
Herätevastetutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että ikääntyneillä ihmisillä
on vaikeuksia suodattaa pois ärsyke, jota ei enää prosessoida (Kramer ym., 2006).
Tämä voi hidastaa tulevien ärsykkeiden käsittelyä. Fysiologista kognitiivista
27

ikääntymistä kiistattomasti tapahtuu, mutta on vaikea erottaa, mikä on normaaliin
ikääntymiseen liittyvää muutosta ja milloin on kyseessä alkava patologinen prosessi (Croisile, 2004; O´Sullivan ym., 2001). Siksi tutkimuksissa on tärkeää yhdistää aivoissa havaittavat muutokset kognitiivisiin teorioihin ikääntymisestä
(Dennis & Cabeza, 2008; Salthouse, 2000; Salthouse ym., 2003).
Kognitiivisten muutosten selittäjinä pidetään aistitoimintojen heikentymistä,
tiedon käsittelyn hidastumista, inhibitoristen prosessien sekä kognitiivisten resurssien heikentymistä, kognitiivisten prosessien ylläpidon ja sisäisten mielikuvien mielessä pitämisen vaikeutta erityisesti häiriötilanteissa (Craik & Bialystok,
2008; Kramer ym., 2006; Pouthas, 2004; Salthouse ym., 2003). Tekijät ovat kognitiivisten prosessien resursseja, ja ikämuutosten taustalla ajatellaan olevan näiden mekanismien yhdistelmiä. Kognitiivisten toimintojen muutoksia esiintyy eri
määriä eri toiminta-alueilla ja siksi on vaikea selvittää sitä, onko muutosten taustalla yksi yhteinen syy vai useita erillisiä syytekijöitä (Ruoppila, 2012). Tutkimuksissa on löytynyt vain vähän tukea sille, että muutokset olisivat selitettävissä
yksittäisillä riippumattomilla muuttujilla (Craik & Bialystok, 2008; Salthouse,
2000). Monien kognitiivisten muuttujien ikään liittyvästä vaihtelusta selittyy jopa
yli 50 % toisistaan riippuvien muuttujien yhteisvaikutuksella (Salthouse, 1994,
1996, 1999). Ei tiedetä sitä, osallistuvatko samat prosessit eri kognitiivisiin tehtäviin, vai ovatko ne vain yhden kognitiivisia muutoksia selittävän tekijän ilmentymiä (Salthouse ym., 2003). Mahdollisesti sekä yleiset että prosessispesifit tekijät
vaikuttavat muutoksiin (Craik & Bialystok, 2008; Kramer ym., 2006). Eri tekijöillä voi olla osuutensa käyttäytymisen ja ajattelun säätelyssä, ja ne voivat heijastella eri tavoin aivojen rakenteen ja toiminnan muuttumista. Neuroverkon toiminnan muutokset voivat selittää kognitiiviseen ikääntymiseen liittyvää suurta yksilöllistä vaihtelua (Salthouse ym., 2003).
2.1.4 Kognitiiviset muutokset
Ikääntymisen väistämättömänä seurauksena pidetään usein ihmisen älykkyyden,
oppimiskyvyn ja muistin heikentymistä. Tätä pessimististä näkemystä selittävät
poikittaistutkimusten tuloksiin liittyvät kohorttivaikutukset (Kuusinen, 2010;
Schaie & Willis, 2002). Schaien tutkimukset (esim. Schaie, 1996), joissa yhdistettiin pitkittäis- ja poikittaistutkimusta sekä seurattiin kohortteja 35 vuoden ajan,
mursivat aikaisempia käsityksiä ja antoivat paljon yksilöllisemmän kuvan älykkyyden muutoksista ikäännyttäessä. Kognitiivisten toimintojen osalta ikääntyvien
ihmisten suoriutumisessa havaitaan erittäin suuria yksilöllisiä eroja (Ackerman,
28

2008; Croisile, 2004; Schaie & Willis, 2002; Suutama, 2010). Muutokset eroavat
yksilöittäin sekä suunnaltaan että suuruudeltaan. Yksilöiden väliset suorituserot
lisääntyvät iän myötä. On tärkeää tarkastella, ikääntyneiden ihmisten välisten
erojen lisäksi, kognitiivisten toimintojen yksilöllisiä muutoksia pitkittäistutkimuksissa (Hower & Sliwinski, 2006).
Älyllisissä toiminnoissa tapahtuu iän myötä jonkinasteista heikentymistä testeillä mitattuna. Muutokset ovat vähäisiä aina 74–81 vuoteen saakka ja senkin
jälkeen ne tapahtuvat hitaasti (Schaie, 1996; Schaie & Willis, 2002). Viiden vuoden seurannassa ryhmätasolla mitatut kognitiiviset taidot olivat pysyneet vakaina,
vaikka yksilöiden välisiä suorituseroja oli havaittavissa (Mascherek & Zimprich,
2012). Kun suomalaisessa tutkimuksessa seurattiin kahdeksan vuotta 73–92vuotiaita henkilöitä, havaittiin, että tiedonkäsittelytoiminnoissa tapahtui vain hieman heikkenemistä (Suutama & Ruoppila, 1999). Yleisin havainto oli suoritustason säilyminen. Merkittäviä muutoksia tapahtuu vasta myöhäisellä iällä, ja yleensä sellaisissa kyvyissä, joita yksilö ei joudu ympäristössään tai elämäntilanteessaan käyttämään (Ackerman, 2008; Kuusinen, 2010). Kiteytynyt (crystallized)
älykkyys (yliopitut taidot, yleistieto, verbaaliset taidot) säilyvät muuttumattomina
60 ikävuoteen saakka, ja vanhempanakin havaittavat muutokset ovat vähäisiä
(Schaie & Willis, 2002; Schaie ym., 2004). Parhaiten säilyviä ja jopa paranevia
taitoja ovat oppimiseen, kokemukseen ja tietovarantoon liittyvät taidot (Kuusinen,
2010). Kognitiivisista taidoista kielelliset taidot säilyvät hyvin ja jopa paranevat
iän myötä (Burke & Shafto, 2008). Ne säilyvät varsin muuttumattomina ainakin
75 ikävuoteen saakka (Schaie ym., 1994). Sanojen ymmärtäminen pysyy ennallaan ja uusien sanojen sekä niiden merkitysten oppiminen on mahdollista korkeassakin iässä. Äidinkielen hallinta kehittyy iän myötä, esimerkiksi 74-vuotiaan
äidinkielen taito on parempi kuin 25-vuotiaan (Schaie, 1996).
Tietovaranto ja taidot säilyvät hyvin, mutta niiden saavutettavuutta vaikeuttaa
kognitiivisten kontrolliprosessien heikentyminen tai taitojen vähäinen käyttö
(Craik & Bialystok, 2006). Joustavan älykkyyden (fluent) on todettu heikkenevän
iän myötä ja heikkeneminen alkaa jo keski-iässä (Bisiacchi ym., 2008; Salthouse
ym., 2003; Schretlen ym., 2000). Visuospatiaalisen informaation käsittely ja
muistaminen sekä nopeutta, joustavuutta ja uudelleenjäsentelyä vaativat ongelmanratkaisutilanteet vaikeutuvat. Myös Ylikosken (2000) tutkimuksessa kognitiivisen toiminnan osa-alueista heikentyivät merkitsevästi huomion suuntaaminen ja
toimintanopeus, konstruktiiviset toiminnot ja visuaalinen muisti.
On epäselvää, mitkä kognitiivisten kykyjen osa-alueiden muutokset johtuvat
normaalista ikääntymisestä, mitkä taas patologisista prosesseista (Dennis & Ca29

beza, 2008; Shah ym., 2000). Haydenin ym. (2011) 15 vuoden seurannassa havaitut kognitiiviset muutokset olivat terveillä ikääntyneillä lieviä sekä hitaasti eteneviä ja niitä esiintyi vain 65 %:lla osallistujista. Osallistujista 27 %:lla esiintyi
keskivaikeita muutoksia ja 8 %:lla vaikeita sekä nopeasti eteneviä muutoksia.
Kognitiivisen heikentymisen laajuus ja nopeus olivat yhteydessä neuropatologisiin muutoksiin. Terveillä ikääntyneillä havaittavan ohimolohkon sekä
hippokampuksen alueen lievän atrofian ja muistitesteissä suoriutumisen välillä ei
löytynyt merkitsevää yhteyttä viiden vuoden seurannassa (Ylikoski, 2000). Sen
sijaan valkean aineen muutokset olivat yhteydessä havaittuihin muutoksiin tarkkaavaisuudessa, ja toiminnan nopeutta mittaavien testien heikompiin tuloksiin.
Petersenin ym. (1999) tutkimuksessa pystyttiin erottamaan kogntiivisilla testeillä
lievä kognitiivisten kykyjen heikentyminen eli MCI (mild cognitive impairment)
dementiasta ja Alzheimerin taudista. Osalle ikääntyneistä kehittyy MCI, jolloin
episodinen muisti heikkenee ilman muita dementiaoireita. Nykyisin ikääntyneet
jaetaan usein kolmeen ryhmään kognitiivisten toimintojen muutosten suhteen:
normaali ikääntyminen, MCI ja dementia (Laatu & Karrasch, 2006; Shah ym.,
2000; Suutama, 2010). Osalla ihmisistä havaitaan normaaliin ikääntymiseen liittyvää lievää heikkenemistä kognitiivisessa statuksessa, joka ei täytä vielä MCI:n
kriteerejä. Epidemiologisissa tutkimuksissa MCI etenee dementiaksi 6–10 %:ssa
tapauksia, ja klinikalla kootuissa tutkimusaineistoissa 10–15 %:ssa tapauksia
(Petersen ym., 2009).
Korkeampi sosioekonominen status oli yhteydessä kognitiivisten kykyjen säilymiseen ja joidenkin osa-alueiden testitulosten paranemiseen 14 vuoden seurannassa (Schaie & Willis, 2002). Se on usein yhteydessä myös hyvään terveyspääomaan, joka koostuu elimistön rakenteelllisista ja funktionaalisista ominaisuuksista, joita kulutetaan ja uusinnetaan elinolojen, elintapojen ja työn mukaan eri tavoin (Heikkinen, 2010a). Terveyspääoma kehittyy elinolosuhteiden ja elintapojen
mukaan perinnöllisten tekijöiden pohjalle. Myös suomalaisessa tutkimusaineistossa todettiin, että korkeamman sosioekonomisen statuksen omaavilla ikääntyneillä henkilöillä sekä fyysinen että kognitiivinen suorituskyky olivat parempia
kuin matalampaan sosioekonomiseen ryhmään kuuluvilla (Rautio ym., 2001).
Erot ryhmien välillä eivät pienentyneet 10 vuoden seurannassa (Rautio, 2006).
Ikivihreät-projektin 75- ja 80-vuotiaiden tutkimusaineistossa koulutustaso oli
merkitsevästi yhteydessä kognitiivisen testin tuloksiin (Suutama ym., 1992).
Myös Ylikosken (2000) tutkimuksessa korkeammin koulutetut ikääntyneet ihmiset suoriutuivat testeissä paremmin kuin heikommin koulutetut ikätoverinsa. Dearyn ym. (1998) tutkimuksessa verbaalisten kykyjen heikentymistä suojaavia ja
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hidastavia tekijöitä terveillä 75–80-vuotiailla olivat alkumittauksen paremmat
tulokset, korkeampi koulutus ja korkeampi sosiaaliluokka. Kuitenkin suurissa
aineistoissa ikään liittyvä heikentyminen on hyvin samanlaista koulutuksesta
riippumatta (Salthouse, 1999). Christensenin ym. (2001) laajassa seuruututkimuksessa ei esiintynyt korkeamman koulutuksen suojaavaa vaikutusta, eikä koulutus
vaikuttanut kognitiivisten kykyjen heikentymisnopeuteen. Harjoitusefekti voi
suosia paremmin koulutettuja testeissä. Testit eivät mittaa luotettavasti heidän
kognitiivisia kykyjään, vaan aliarvioivat kykyjen mahdollista heikkenemistä.
Heikkeneminen voi koulutetuilla alkaa näkyä vasta myöhemmin testituloksissa.
Rannan (2004) tutkimuksessa koulutustaustan merkitys muutosten selittäjänä
väheni iän karttuessa eli 80–85 ikävuoden välillä.
Kognitiivisen prosessoinnin hidastuminen
Lukuisissa tutkimuksissa esille noussut ikääntymiseen keskeisesti liittyvä piirre
on reaktioajan pidentyminen ja suoritusten hidastuminen. Hidastumisen vaikutukset ulottuvat motoriikasta ajattelutoimintoihin (mm. Birren ym., 1990; Hartley,
2006; Park, 1999; Salthouse, 1996; Salthouse, 2000; Ylikoski, 2000). Hidastuneen kävelynopeuden on todettu olevan kognitiivisia muutoksia ennustava tekijä.
Hidastunut kävelynopeus, hidastunut informaation prosessointi ja pienempi aivojen etuotsalohkon alue olivat yhteydessä toisiinsa Rosanon ym. (2012) tutkimuksessa. Prefrontaalialueen atrofia voi aiheuttaa hidastuneen kävelyn hidastuneen
informaation prosessoinnin kautta. Hidastuminen ei liity erityisesti vain sensoristen ja responsiivisten informaation prosessoinnin tasoihin, vaan se vaikuttaa kaikkialle kognitiivisen toiminnan komponentteihin (Kramer & Madden, 2008; Salthouse, 1996, 2000). Prosessointiresurssien vähenemisestä ja prosessoinnin hidastumisesta johtuen ikään liittyvät ongelmat tulevat esille tehtävissä, jotka ovat
kognitiivisesti kuormittavia (Kuusinen, 2010; Pouthas, 2004; Schaie & Willis,
2002). Iän myötä mentaalinen joustavuus vähenee, alttius häiriöille lisääntyy ja
kognitiivisissa toiminnoissa esiintyy perseveraatiota eli juuttumista toistamaan
samaa asiaa tai toimintaa (Austin ym., 2001). Erityisesti uusien asioiden prosessointi, jossa tarvitaan nopeaa ja tehokasta ajattelua sekä ongelmanratkaisua, heikkenee ikäännyttäessä (Kuusinen, 2010; Soininen & Hänninen, 2002). Sen sijaan
aiempien tietojen ja taitojen varassa tapahtuva ajattelu säilyy hyvin.
Salthousen (1996) mukaan prosessointinopeuden hidastuminen voi aiheuttaa
ikääntymiseen liittyvän joustavan älykkyyden heikkenemisen. Hän esitti kaksi
mekanismia, jotka selittäisivät prosessointinopeuden ja kognition välisen yhtey31

den. Rajallisen ajan mekanismi tarkoittaa sitä, että myöhemmin tulevien operaatioiden suorittamiseen käytettävä aika lyhenee, koska käytettävissä oleva aika menee edeltävien prosessien ohjaamiseen. Samanaikaismekanismi tarkoittaa sitä, että
edeltäneen prosessoinnin tulokset häviävät mielestä suoritettaessa myöhempää
prosessointia. Kognitiivinen suorituskyky heikkenee, koska ikääntyneet ihmiset
suorittavat hitaasti monimutkaisten tehtävien aikaisempia tasoja. Nopeus on informaation prosessoinnin kannalta keskeinen tekijä, ja se liittyy myös tarkkaavaisuuteen eli attentioon (Kramer & Madden, 2008). Tarkkaavaisuuden ylläpitoon
osallistuu laaja hermoverkko, jolloin sen toiminnan tehokkuus on yhteydessä
nopeuteen, jolla tieto kulkee rakenteiden välillä. Nopeutta ei pidetä kuitenkaan
enää kognitiivisten toimintojen muutoksia selittävänä yleistekijänä, koska se on
niin vahvasti yhteydessä muihin ikääntymiseen liittyviin kognitiivisiin tekijöihin
(Hartely, 2006; Kramer & Madden, 2008; Salthouse, 2003). Erityisesti joustava
älykkyys, episodinen muisti ja prosessointinopeus ovat kiinteästi yhteydessä sekä
toisiinsa että havaittaviin kognitiivisiin ikääntymismuutoksiin (Salthouse ym.,
2008).
Eksekutiivisten toimintojen heikkeneminen
Eksekutiiviset toiminnot eli toiminnan ohjauksen prosessit määritellään usein
kontrolliprosesseiksi, jotka vastaavat kognitiivisten operaatioiden suunnittelusta,
koordinoinnista, jaksottamisesta ja valvomisesta (Salthouse ym., 2003). Ne liittyvät erityisesti monimutkaisten tavoitteellisten toimintojen ohjaamiseen (Royall
ym., 2002). Eksekutiivisten toimintojen määrittely ei ole kuitenkaan yksiselitteistä (Jurado & Rosselli, 2007). Tutkittaessa tämän ilmiön tai rakenteen toimintaa on
saatu ristiriitaisia tuloksia.
Eksekutiivisten toimintojen heikkenemistä esiintyy otsalohkon vaurioiden yhteydessä. Heikkeneminen ilmenee ylimääräisten ärsykkeiden ehkäisemisen vaikeutena ja keskittymisvaikeuksina, työmuistin heikentymisenä sekä vaikeuksina
selviytyä uusissa ongelmanratkaisutilanteissa (Hokkanen ym., 2001; Houdé, 2004;
Jurado & Rosselli, 2007; Royall ym., 2002). Toiminnan ohjauksen prosessien
muutoksia on pidetty lupaavana ikään liittyvien kognitiivisten muutosten selittäjänä, koska toiminnan ohjaus kattaa käsitteenä inhibition, työmuistin ja tarkkaavaisuuden (Salthouse ym., 2003). Tällöin toiminnan ohjauksen prosessien muutokset edustaisivat yhden konstruktion eri puolia.
Frontaalisia toimintoja käytetään usein eksekutiivisten toimintojen synonyyminä, koska niiden yhteydessä aktivoituvat erityisesti aivojen etuotsalohkon ra32

kenteet (Royall ym., 2002; Salthouse ym., 2003). Ikääntymiseen liittyviä harmaan
ja valkean aineen muutoksia todetaan erityisesti aivojen etuotsalohkon alueella
(Craik & Bialystok, 2006, 2008; Dennis & Cabeza, 2008; Kramer ym., 2006).
Ikääntymiseen liitetään seuraavia eksekutiivisten prosessien muutoksia: prosessointinopeuden hidastumista, toiminnan tavoitteen ylläpidon heikentymistä, tehtävästä toiseen vaihtamisen ongelmia, tarkkaavaisuuden joustavan siirtämisen
heikentymistä ja sisäisten mielikuvien säilyttämisen vaikeutta häiriötekijöiden
läsnä ollessa (Craik & Bialystok, 2008; Hartley, 2006; Laatu & Karrasch, 2006;
Salthouse, 2003; Verhaeghen & Cerella, 2002). Oman toiminnan aloittamista ja
ohjaamista vaativat toiminnot ovat herkempiä iän vaikutuksille kuin vähemmän
suunnittelua ja arviointia vaativat rutiiniluonteiset tehtävät (Ruoppila, 2012).
Muutokset aivojen etuotsalohkon rakenteissa voivat selittää toiminnan ohjaamiseen painottuvaa kognition heikentymistä (Hartley, 2006; Schretlen ym.,
2000; Verhaeghen & Cerella, 2002). Kaksi tärkeää eksekutiivista prosessia ovat
valikoiva tarkkaavaisuus sekä tehtävien ohjaus (Smith & Jonides, 1999). Ne ohjaavat huomiota relevanttiin informaatioon (attentio), ehkäisevät irrelevantteja
ärsykkeitä (inhibitio), ajastavat monimutkaisten tehtävien prosesseja (huomion
suuntaaminen meneillään olevaan tehtävään), suunnittelevat alatehtävien jaksotusta tavoitteen saavuttamiseksi (suunnittelu), päivittävät ja tarkistavat työmuistin
sisältöä määritelläkseen seuraavan vaiheen jaksollisessa tehtävässä (monitorointi)
sekä koodaavat kuvia työmuistiin ilmestymisajan ja paikan mukaan (koodaus).
Molemmat prosessit aktivoivat aivojen etuotsalohkon alueita, mutta kuitenkaan
frontaalilohkohypoteesi ei yksin selitä kognitiivista ikääntymistä (West, 1996).
Joustavan älykkyyden väheneminen, prosessointinopeuden heikkeneminen,
eksekutiiviset kyvyt ja frontaalilohkon massa ovat yhteydessä toisiinsa, mutta
niitä yhdistävä tekijä on tuntematon (Schretlen ym., 2000). Toiminnan ohjaus on
yhteydessä joustavaan älykkyyteen, työmuistiin sekä tarkkaavaisuuteen ja kaikki
nämä toiminnot liittyvät aivojen etuotsalohkon aktivoitumiseen (Salthouse ym.,
2003). Kuitenkaan saman alueen liittyminen toimintoihin ei osoita sitä, miksi ja
miten nämä kognitiiviset toiminnat ovat yhteydessä toisiinsa. Keskeinen ikään
liittyvä eksekutiivisen toiminnan ongelma tulee esille huomion suuntaamisessa
(Verhaeghen & Cerella, 2002). Kahden eri mentaalisen tehtävän ylläpito eli kaksoistehtävätilanne ja joustava vaihtaminen kahden tehtävän välillä olivat ikääntyneille vaikeampia kuin nuorille.
Vaikka ikään liittyvää eksekutiivisten toimintojen heikkenemistä havaitaan,
ovat muutosten taustamekanismit sekä niiden väliset yhteydet varsin tuntemattomia (Jurado & Rosselli, 2007). Kognitiivisten kontrollimekanismien tai meka33

nismin luonne on epäselvä (Craik & Bialystok, 2008). Eksekutiivisten toimintojen
muutokset voivat selittää useampien kognitiivisten toimintojen heikkenemistä, tai
eri muutokset voivat selittyä työmuistijärjestelmän systeemien muutoksilla (Hartley, 2006). Ne voivat johtua tiettyjen aivoalueiden anatomisista, fysikaalisista
muutoksista tai valkean aineen muutoksista, jotka vaikuttavat eri aivoalueiden
välillä tapahtuvaan viestien välittymiseen. Toiminnan ohjaukseen ja tarkkaavaisuuteen liittyy otsalohkoalueiden lisäksi aivojen eri osa-alueita, joiden välisiä
yhteyksiä ja toiminnallista vuorovaikutusta tunnetaan vielä heikosti (Alho ym.,
2006). Kompensaatioprosessit, kuten lisääntynyt aktivaatio etuotsalohkossa ja
molempien aivopuoliskojen otsalohkojen aktivoituminen, auttavat mahdollisesti
ikääntyviä suoriutumaan paremmin kognitiivisesti vaativista tehtävistä (Christensen ym., 2008; Dennis & Cabeza, 2008).
Työmuistin heikkeneminen
Kognitiivisten taitojen osa-alueista muisti on altis ikämuutoksille. Terveillä ikääntyvillä ihmisillä muistin heikentyminen on kuitenkin lievää ja muistin vakavammassa heikkenemisessä on kyse patologisten tilojen vaikutuksista (Laatu & Karrasch, 2006; Suutama, 2010). Kaikki muistin osa-alueet eivät heikkene ja varsinkin arkipäivän elämään liittyvät muistitoiminnot säilyvät yleensä hyvin (Schaie,
1996; Small, 2001; Suutama, 2010). Iän myötä heikkenevät erityisesti episodinen
eli tapahtumamuisti ja työmuisti (Braver & West, 2008; Schaie & Willis, 2002;
Suutama, 2010). Aivojen valkean aineen muutokset liittyivät työmuistin ja
episodisen muistin heikompaan toimintaan ikääntyneillä ihmisillä (Nordahl ym.,
2006). Muutoksia havaittiin etuotsalohkossa ja siihen anatomisesti yhteydessä
olevilla alueilla.
Teoreettisena käsitteenä työmuistilla tarkoitetaan kapasiteetiltaan rajattua järjestelmää, joka säilyttää väliaikaisesti muistissa informaatiota ja tukee ihmisen
ajatteluprosesseja (Baddeley, 2003a; Repovš & Baddeley, 2006). Se on keskeinen
osa kognitiivista järjestelmää, ja se mahdollistaa kyvyn ylläpitää sekä käsitellä
tietoa suoritettaessa kognitiivisia tehtäviä. Sillä on keskeinen merkitys tehtävissä,
joissa tarvitaan samanaikaista mieleen painamista, mielessä pitämistä ja aiemmin
säilötyn tiedon yhdistämistä tiedonkäsittelyprosessiin (Hoyer & Verhaeghen, 2006;
Suutama, 2010). Työmuistilla on keskeinen tehtävä useiden monimutkaisten jokapäiväisten toimintojen tukijana (esim. järkeily, kielen ymmärtäminen, oppiminen, päässälasku) (Gathercole & Baddeley, 1993; Baddeley, 2003a). Työmuisti on
sidoksissa tarkkaavaisuuteen. Jos tarkkaavaisuus heikkenee, niin työmuistin toi34

minta häiriintyy eli työmuisti liittyy tietoiseen toiminnan ohjaukseen (Baddeley,
2003a; Cowan ym., 2005).
Baddeley ja Hitch (1974) esittivät ensin kolmiosaisen mallin kapasiteetiltaan
rajallisesta työmuistista, jonka osat säätelevät erilaisten tehtävien suorittamista eri
aistialueilta tulevan tiedon varassa (Baddeley, 1986). Keskusyksikkö (central executive) on tärkein osa, koska se säätelee informaation kulkua työmuistissa, tiedon
hakua muistijärjestelmistä sekä prosessoi ja varastoi tietoa (Carlson, 2006; Baddeley, 2003a; Repovš & Baddeley, 2006). Työmuistin kapasiteetti on rajallinen ja
sen toimintaa avustavat kaksi aistispesifistä alakomponenttia. Fonologinen kehä
(phonological loop) käsittelee ja varastoi lyhytaikaisesti verbaalista informaatiota,
ja visuo-spatiaalinen muistilehtiö (visuospatial sketchpad) visuaalista ja spatiaalista tietoa. Baddeley (2000) lisäsi malliin vielä yhden komponentin nimeltään
episodinen taltio (episodic buffer). Keskusyksikkö kontrolloi sen toimintaa ja
taltiosta hakeminen edellyttää ihmiseltä tietoista toimintaa. Taltion tehtävänä on
yhdistää pitkäkestoisesta säilömuistista tulevaa tietoa ja työmuistin alayksiköistä
tulevaa tietoa ymmärrettäviksi tapahtumiksi. Toimiva järjestelmä tarvitsee kyvyn
palauttaa mieleen säilötty muistiaines (Small, 2001). Mieleen palauttaminen ja
muistivarastosta etsiminen tapahtuvat aivojen etuotsalohkossa (Smith & Jonides,
1999).
Työmuistin on todettu heikentyvän iän myötä sekä poikittais- että pitkittäistutkimuksissa (Hoyer & Verhaeghen, 2006; Salthouse, 1994; Schaie, 1996; Schaie
& Willis, 2002). Sen kapasiteetin ja prosessoinnin muutokset ovat yhteydessä
korkeamman tason kognitiivisiin prosesseihin (Engle, 2002; Smith & Jonides,
1999). Tiedon muokkaus ja yhdistely vaikeutuvat, koska kaikki tarpeellinen tieto
ei ole käytettävissä sopivassa muodossa. Tällöin virheet lisääntyvät tai prosessitoimintojen toistaminen vie aikaa (Salthouse, 1996). Erot muistamisessa ovat
pieniä, jos muistettavaa ainesta on vähän ja säilyttämisaika on lyhyt (Bopp &
Verhaeghen, 2007; Hoyer & Verhaeghen, 2006). Kun tehtävä vaatii passiivisen
varastoinnin lisäksi samanaikaista aktiivista tiedon käsittelyä, ikääntyneiden suoriutuminen heikkenee. Vaikeudet tulevat esille, kun on pidettävä mielessä työstettävinä useita asioita samanaikaisesti (Laatu & Karrasch, 2006). Kaksoistehtävätilanteessa sekä työmuistia voimakkaasti kuormittavien tehtävien yhteydessä ikääntyneillä ihmisillä havaitaan kohonnutta frontaalialueen aktiivisuutta verrattuna
nuorempiin (Kramer ym., 2006). Heillä aktivoituvat molempien aivopuoliskojen
etuotsalohkot verbaalisissa ja visuospatiaalisissa työmuistitehtävissä (Dennis &
Cabeza, 2008).
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Monimutkaiset työmuistitehtävät heijastavat enemmän eksekutiivisten prosessien kuormittumista kuin lyhytkestoisen työmuistin varastointikapasiteetin
heikkenemistä (Engle, 2002). Eksekutiivisten prosessien ja työmuistin toimintaa
on vaikea erottaa toisistaan. Siksi tutkimus on painottunut enemmän eksekutiivisten toimintojen tutkimukseen (Braver & West, 2008). Baddeleyn (2003a) mukaan
on tärkeää yhdistää työmuistin keskusyksikön toiminnan tutkimus eksekutiivisen
kontrollin tutkimuksiin. Prosessointinopeuden hidastumisen osuutta työmuistin
toiminnan heikentymisen selittäjänä ei tunneta (Salthouse, 1996; Schaie & Willis,
2002).
Työmuisti, keskittyminen ja attentio ovat vaikeasti erotettavissa toisistaan
(Balota ym., 2000). Kanen ja Englen mukaan (2003) työmuistin kapasiteetti ennustaa attentiokontrollia. Ne, tutkittavat, joilla on parempi työmuisti, pystyvät
pitämään tehtävän tavoitteen työmuistissaan häiriöistä huolimatta. Myös Cowanin
ym. (2005) mukaan huomion ylläpidossa ja suuntaamisessa on suuria yksilöllisiä
eroja, jotka vaikuttavat työmuistin toimintaan. Ei tiedetä, onko aikuisilla havaittu
keskimäärin neljän mielessä pidettävän yksikön kapasiteetti keskittymisen tulosta,
vai säilötäänkö muistettava aines väliaikaiseen varastoon, jossa se on lyhyen ajan
attentiosta riippumaton. Ikääntyneillä oli vaikeuksia tehtävän fokuksen muutoksen jälkeen hakea työmuistiin säilöttyjä asioita, jotka olivat hetkellisesti huomiokyvyn ulottumattomissa (Basak & Verhaeghen, 2011). Zacks ja Hasher (1997)
väittävät ärsykkeiden inhibition olevan keskeinen ikääntymismuutoksia selittävä
tekijä. Ikääntyvien on vaikeampi keskittyä oleelliseen ja ehkäistä huomion suuntautumista epäoleelliseen tietoon tai ärsykkeisiin. Työmuistissa säilytetään turhaa
tietoa mieleen painettavan informaation kustannuksella (Zacks ym., 2000). Muistiin vaikuttavat myös mentaalisen energian määrä ja virkeys (Baddeley, 2003a)
sekä emootioihin ja motivaatioon liittyvät tekijät (McDaniel ym., 2008).
2.2

Ikääntyminen ja auditiivinen puheen prosessointi

Puheen havaitseminen on monivaiheinen prosessi, joka vaatii kuulijalta aktiivista
toimintaa sanoman tulkitsijana (Hyönä, 2010). Jatkuvan ja nopeasti häviävän
puhevirran prosessointi on vaativampaa kuin tekstin lukeminen, koska puheen
vastaanotossa ei voi palata taaksepäin silloin, kun jotain jää ymmärtämättä. Toisaalta puheäänteiden laadullisten erojen analysointi eli puheen segmentaalinen
prosessointi on niin automaattista ja nopeaa, ettei prosessin eri vaiheita tiedosteta
(Aaltonen & Tuomainen, 2005; Tuomainen, 2010). Häiriöttömissä olosuhteissa
puheen tunnistus on automaattista, mutta usein sen prosessoinnissa tarvitaan li36

säinformaatiota. Puheen tunnistukselle on ominaista moniaistisuus eli siinä yhdistyvät auditiivisen ja visuaalisen kanavan tuottama tieto.
Kuulohavainnon jälkeen puheen havaitseminen alkaa aivojen muuttaessa puhesignaalin auditiivisesta muodosta kielelliseen muotoon (Aaltonen & Tuomainen,
2005). Puheen havaitsemisesta on esitetty useita malleja, joilla on etsitty selitystä
sille, miten ihminen kykenee havaitsemaan puhetta tehokkaasti ja nopeasti puhesignaalin suuresta vaihtelusta huolimatta (Hyönä, 2010; Järvikivi & Pyykkönen,
2010). Kaksivaihemallien mukaan lauseen tulkinnan ensimmäisessä vaiheessa
tehdään puhtaasti syntaktinen rakenneanalyysi. Vasta toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisessä vaiheessa rakennettu merkitys, ja sen rakentumiseen vaikuttavat sekä kielellinen että kielenulkoinen tieto. Interaktionaaliset mallit olettavat
useiden rakenteellisten sekä rakenteiden ulkoisten analyysien ja informaatiolähteiden aktivoituvan samanaikaisesti ja vaikuttavan puheen tulkintaan (Järvikivi &
Pyykkönen, 2010). Puheen lause- ja diskurssitason ymmärtämisestä tehty tutkimus on osoittanut kielen prosessoinnin olevan vahvasti yhteydessä muuhun ärsykeympäristöön (Hyönä, 2010; Järvikivi & Pyykkönen, 2010). Visuaalinen ja toiminnallinen maailma vaikuttavat puheen prosessointiin ja tulkintaan. Siksi interaktionaalisten mallien katsotaan selittävän paremmin lauseiden ymmärtämistä.
Puheen havaitsemisessa kielentäminen on kognitiivisten tapahtumien sarja,
joka alkaa puhesignaalin akustisten ja foneettisten ominaisuuksien analyysistä ja
päättyy kielellisten symbolien muodostamiksi kokonaisuuksiksi (Aaltonen &
Tuomainen, 2005). Signaalilähtöinen (bottom-up) puheen prosessointi viittaa
kuuntelijan puheen havaitsemiseen, joka alkaa akustisesta fysikaalisesta signaalista ja päätyy eri tasojen kautta lausetasoiseen puheen ymmärtämiseen ja kielellisen
merkityksen ymmärtämiseen (Leppänen & Hämäläinen, 2010; Tuomainen, 2010;
Wingfield & Stine-Morrow, 2000). Ennakoiva (top-down) prosessointi viittaa
kuuntelijalla jo olemassa olevaan tietoon, jonka perusteella hän muodostaa kontekstiin pohjautuvia odotuksia siitä, mitä tullaan kuulemaan. Ennakoiva prosessointi mahdollistaa lausekontekstin hyödyntämisen, jolloin sanat voidaan tunnistaa puhevirrasta jo ennen kuin niiden akustinen signaali on täysin toteutunut
(Marslen-Wilson, 1987). Näiden kahden prosessin vuorovaikutus mahdollistaa
puheen nopean havaitsemisen ja ymmärtämisen. Auditiiviselle aivokuorelle tuleva
neuraalinen signaali muuntuu jo signaalilähtöisen prosessoinnin aikana sisäkorvan, kuulonhermon ja alempien auditiivisten tumakkeiden toiminnan tuloksena
(Tuomainen, 2010). Tarkkaan ei kuitenkaan tiedetä sitä, millainen on signaalilähtöisen ja ennakoivan prosessoinnin välinen suhde.
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Puheen vastaanotto vaatii nopeaa havaintotoimintojen ja kognitiivisten toimintojen yhteistyötä (Tun ym., 2010). Työmuistilla on keskeinen rooli kielellisessä prosessoinnissa, ja erityisesti sen fonologinen kehä on tärkeä verbaalisen informaation lyhytaikaisessa käsittelyssä ja varastoinnissa (Baddeley, 2003b). Syntaktisesti kompleksista ja nopeaa auditiivisen puheen prosessointia tukee laaja
hermoverkko, joka säätelee kielen monimutkaisempien toimintojen, kuten kieliopillisten muotojen käsittelyä sekä merkitys- ja tunnesisältöjen tulkintaa (Leppänen & Hämäläinen, 2010; Peelle ym., 2004). Tuckerin ym. (2008) mukaan
signaalilähtöinen ja ennakoiva prosessointi toimisivat rinnakkaisesti eivätkä peräkkäisinä sarjallisina toimintoina. Kielen ymmärtäminen pohjautuisi yleisten
kognitiivisten prosessien (esim. muisti ja attentio) ja kielispesifisten neuroverkkojen yhteistoimintaan.
Puheen tuotossa ääntöelimistö on lähes koko ajan liikkeessä, ja akustinen
signaali muuttuu koko ajan (Suomi ym., 2006). Kielenkäyttäjä hahmottaa tiedostamattaan puhesignaalin peräkkäisten ja erillisten osien jonoksi, vaikka itse fyysinen puhesignaali ei koostu osioista. Puheen tunnistus ei ilmeisesti pohjaudu yksittäisiin fonologisiin yksiköihin, vaan kokonaiset sanat tunnistetaan suoraan niiden
spektraalisten ominaisuuksien perusteella (Aulanko, 2005). Kuulija etenee hyvin
suoraan akustisesta signaalista sanoihin ja niiden merkityksiin. Todennäköisesti
äidinkieltä prosessoidaan äänteitä suurempina yksiköinä, vähintään tavuina tai
sanoina, jotka tunnistetaan nopeasti (Aaltonen & Tuomainen, 2005). Kuulija ei
ole viestintätilanteessa vain akustisen signaalin varassa, vaan hän hyödyntää tietoa sekä puhetilanteesta että äidinkielestään (Hyönä, 2010; Suomi ym., 2006).
2.2.1 Puheen vastaanoton heikkeneminen
Ikäkuulon ja auditiivisen puheen prosessoinnin ikämuutosten välistä suhdetta on
pyritty selvittämään lukuisissa tutkimuksissa. Kysymys ikääntyneiden puheen
vastaanoton vaikeuksien taustalla olevista syistä on monimutkainen (Halling &
Humes, 2000; Tun ym., 2010). Kolme keskeistä paljon tutkittua tekijää ovat seuraavat: perifeerisen kuulon osuus, ikään liittyvä kognitiivisten toimintojen muutos
sekä hypoteesit mahdollisista ikämuutoksista aivorungon kuuloradoissa ja kuuloaivokuorella (Hällgren ym., 2001). Sentraaliset auditiiviset prosessit ja ihmisen
käyttäytymiseen liittyvät tekijät vaikuttavat kuulon lisäksi kuulijan kykyyn tunnistaa, purkaa ja tulkita akustinen signaali. Prosesseja ei tunneta tarkkaan, koska
niiden erottelu toisistaan on ongelmallista. Informaation prosessoinnin näkökulmasta aistimukset, havainnot ja kognitio kytkeytyvät niin läheisesti toisiinsa, että
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ne ovat yhtä jatkumoa (Schneider ym., 2002; Schneider & Pichora-Fuller, 2000).
Jatkumossa aikaisin esiintyvät ja signaalin luonteesta riippuvaiset prosessit ovat
perseptuaalisia. Sen sijaan myöhään esiintyvät semanttiseen ja lingvistiseen tietoon pohjautuvat prosessit ovat kognitiivisia. On vaikea selvittää keskenään vahvasti korreloivien eri tasojen prosessien osuutta ikääntyneiden ihmisten puheen
ymmärtämisen heikentymisessä (Schneider ym., 2002).
Perinteisesti auditiivisia ja kognitiivisia prosesseja on tutkittu erillisinä ilmiöinä ikääntyneiden puheen vastaanotossa (Pichora-Fuller & Singh, 2006). Ne
jaettiin perifeerisiin, sentraalisiin ja kognitiivisiin tekijöihin toiminnoista vastaavan anatomisen rakenteen tai alueen mukaan. Funktionaalinen neurotiede on tuonut esille kaikkien tekijöiden tiiviin yhteistoiminnan ikääntyneiden puheen vastaanotossa. Eri tekijöiden toimintaa olisi tutkittava yhdessä ja huomioitava sekä
sensoriset että kognitiiviset tekijät ikääntyvien ihmisten kielen vastaanotossa ja
ymmärtämisessä (Pichora-Fuller & Singh, 2006; Pilotti ym., 2001; Tun ym., 2010;
Wingfield ym., 2005).
Auditiivinen prosessointi eri tasoilla, sisäkorvasta auditiiviselle aivokuorelle,
tapahtuu tiiviissä toiminnallisessa yhteydessä muiden modaliteettien eli aistikanavien ja korkeampien aivotoimintojen kanssa (Pichora-Fuller & Singh, 2006).
Ennakoivan ja signaalilähtöisen prosessoinnin vuorottelun avulla toteutetaan puheen vastaanottoon liittyviä toimintoja. Toiminnot sisältävät puheen kuulemisen,
kuuntelun, ymmärtämisen ja kommunikaation. Ikäännyttäessä voivat heikentyä
myös auditiiviseen vireyteen liittyvät prosessointivoimavarat, kuten huomiokyky,
ärsykeselektiivisyys ja yleinen vireystila (Sorri & Huttunen, 2010; Wingfield ym.,
2005). Työmuistin, informaation prosessointinopeuden ja induktiivisen päättelyn
ikääntymismuutokset vaikuttavat omalta osaltaan puheen vastaanottoon. Heikentyneen kuulon ja hitaampien kognitiivisten prosessien vuoksi ikääntyneet ihmiset
joutuvat ponnistelemaan enemmän puheen vastaanotossa, joten on mahdollista,
että kognitiivisia resursseja ei riitä niin paljon kuullun puheen mieleen painamiseen (Pichora-Fuller & Singh, 2006; Wingfield ym., 2005). Ikääntyneet kuuntelijat tukeutuvat tällöin enemmän ennakoivaan prosessointiin. Aivojen etuotsalohko
säätelee ainakin osittain kyseisiä prosesseja (Dennis & Cabeza, 2008). Jos ajatellaan ikääntyvien ihmisten turvautuvan enemmän ennakoivaan prosessointiin aistitoimintojen heikentyessä, niin silloin aivojen etuotsalohkon aktiviteetin odotetaan
kasvavan. Näin on todettu myös tapahtuvan. Esimerkiksi tutkittaessa visuaalista
havaitsemista ikääntyneillä ihmisillä, todettiin vähentynyttä toimintaa näköaivokuorella, mutta lisääntynyttä aktiviteettia etuotsalohkossa. Etuotsalohkon aktiivi39

suus nousi ikääntyneillä ihmisillä myös heidän tulkitessaan syntaktisesti monimutkaisia lauserakenteita (Peele ym., 2004).
2.2.2 Kuunteluolosuhteiden vaikutus puheen vastaanottoon
Kuulokynnysten nousua pidetään ikääntyneiden kuulovikaisten ihmisten puheen
tunnistamisen heikkenemisen ensisijaisena syynä (Halling & Humes, 2000; Humes & Christopherson, 1991). Sanojen tunnistaminen häiriintyy selvästi ikäkuuloon liittyen erityisesti tilanteissa, joissa lausekonteksti ei tue tunnistamista (Benichov ym., 2012; Tye-Murray ym., 2008). Semanttisesti merkitykselliset ärsykkeet tunnistetaan paremmin kuin yksittäiset sanat tai epäsanat. Pelkästään puhdasäänikynnysten perusteella ei voida ennustaa puheen vastaanottokykyä ja äänen
voimistaminen ei tuo aina ratkaisua arkipäivän kuuntelutilanteisiin (Kim ym.,
2006; Pichora-Fuller & Souza, 2003). Temporaalinen ja spektraalinen resoluutio
heikentyvät iän myötä joko yhdessä tai erikseen perifeerisen kuulon heikkenemisen kanssa (Wingfield ym., 2005).
Haasteelliset kuunteluolosuhteet, joissa signaali vääristyy, häiritsevät myös
normaalikuuloisten ikääntyneiden puheen tunnistamista (Gordon-Salant & Fizzgibbons, 2004; Kim ym., 2006; Murphy ym., 2006; Pichora-Fuller & Singh, 2006;
Schneider ym., 2005). Vastaanoton heikkeneminen tulee esille erityisesti aikakompressoidun eli nopeutetun puheen sekä hälyllä tai kilpailevalla puheella häirityn puhesignaalin tunnistamisessa ja kaikuvissa kuunteluolosuhteissa. Iän on
todettu vaikuttavan erityisesti puheen temporaalisten elementtien (esim. kestojen
ja taajuuden erottelu) vastaanottoon (Gordon-Salant ym., 2007; Gordon-Salant
ym., 2008; Pichora-Fuller & Souza, 2003). Taustamelu ja kaiku vähentävät nimenomaan puheärsykkeen ajallisten vihjeiden määrää. Tye-Murrayn ym. (2008)
tutkimuksessa epäedullisissa kuunteluolosuhteissa ikääntyneiden kuuntelijoiden
puheen tunnistaminen heikkeni testilauseissa, mutta keskustelun ymmärtämisessä
ei esiintynyt ongelmia. Ikääntyneet ihmiset kertovat heillä olevan ongelmia seurata monen keskustelijan puhetta samanaikaisesti, varsinkin taustahälyssä (Murphy
ym., 2006). Ikävaikutus dialogipuheen vastaanotossa hävisi, kun äänet tulivat
tilassa samasta kaiuttimesta. Kuuntelijoiden oli vaikea erottaa auditiivisesti kahdesta eri suunnasta tulevia ärsykkeitä ja painaa niitä mieleensä. Ikääntyneillä
normaalikuuloisilla on usein heikentynyt kyky hyödyntää binauraalisia vihjeitä
puheen vastaanotossa (Bellis & Willber, 2001; Grose ym., 1994), ja ne ovat keskeisiä äänen paikantamisessa ja puhestimuluksen erottamisessa taustahälyssä.
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Ikääntymiseen liittyvää puheen havaitsemisen heikentymistä selittävät yhdessä perifeerisen ja sentraalisen auditiivisen prosessoinnin muutokset (Kim ym.,
2006). Kuuloaivokuorella tapahtuu ikämuutoksia signaalien ajallisessa erottelukyvyssä (Frisina & Frisina, 1997). Kuuloaivokuoren muutokset ja keskushermoston prosessien hidastuminen heijastuvat puheen havaitsemiseen varsinkin vaativissa kuunteluolosuhteissa. Auditiivisten herätevasteiden on todettu hidastuvan
iän myötä (Sorri & Huttunen, 2010). Keskushermoston toiminnassa ja aivojen
joustavuudessa sopeutua muutoksiin on suuria yksilöllisiä eroja (Pichora-Fuller &
Singh, 2006). Ikääntyneiden puheen vastaanottoon vaikuttavat perifeerinen kuulo,
auditiivisen järjestelmän ikääntymismuutokset, havaintotoiminnot sekä kognitiiviset muutokset (Pichora-Fuller & Singh, 2006; Tun ym., 2010; Wingfield ym.,
2005). Ikääntyneellä kuuntelijalla voivat yhdistyä kaikki kolme puheen tunnistamista häiritsevää päätekijää: iän ja ikäkuulon vaikutus sekä vaikeat kuunteluolosuhteet (Gordon-Salant & Fitzgibbons, 1993). Sensoristen toimintojen heikkeneminen vaikuttaa kognitiivisiin toimintoihin ja heikentyneet kognitiiviset toiminnot
voivat hidastaa puheärsykkeiden käsittelyä sekä mieleen painamista (Schneider
ym., 2005; Wingfield ym., 2005).
2.2.3 Kognitiivisten muutosten vaikutus puheen prosessointiin
Keskeisiä kognitiivisia tekijöitä puheen vastaanotossa ja kuullun viestin ymmärtämisessä ovat prosessointinopeus, työmuisti (Burke & Shafto, 2008, Salthouse,
2000; Tun ym., 2009; Wingfield ym., 2005) ja eksekutiivinen kontrolli huomion
suuntaamiseksi ja jakamiseksi sekä häiriötekijöiden ehkäisemiseksi (Tun ym.,
2002; Zacks & Hasher, 1997; Zacks ym., 2000). Näissä kognitiivisissa toiminnoissa havaitaan lievää heikentymistä normaaliin ikääntymiseen liittyvänä.
Lingvistisenä selitysmallina puheen prosessoinnin muutoksien taustalla ajatellaan olevan ikääntymisen aiheuttama vähentynyt ja/tai hidastunut aktivaatio
fonologisten, semanttisten ja ortografisten kielen tulkintaan osallistuvien prosessien välillä (Burke & Shafto, 2008). Kielijärjestelmän sisäisten prosessien aktivaation vähenemisen lisäksi ikääntymiseen liittyvät muutokset kielellisissä toiminnoissa ovat yhteydessä kognitiivisten toimintojen muutoksiin (Obler & Pekkala, 2008). Terveeseen ikääntymiseen liittyvät kielellisten toimintojen muutokset
eivät ole sinänsä kielellisiä häiriöitä, vaan ne ovat ikääntymiseen liittyvien sensoristen, motoristen ja kognitiivisten toimintojen muutosten kielellisiä ilmentymiä
(Korpijaakko-Huuhka & Klippi, 2010). Kielelliset toiminnat säilyvät varsin hyvinä ikääntyvillä ihmisillä (Burke & Shafto, 2008; Obler & Pekkala, 2008). Muu41

tokset ovat yleensä lieviä ja tulevat esille vaativissa kielenkäyttötilanteissa, eikä
niitä esiinny kaikilla ikääntyvillä (Pekkala, 2011).
Kognitiivinen hidastuminen
Kognitiivisissa tehtävissä havaittavan ikään liittyvän heikomman suoriutumisen
ajatellaan selittyvän hyvin pitkälti tiedon käsittelynopeuden hidastumisella (Salthouse, 1996). Joustavan älykkyyden tehtävistä suoriutumisen erot eri ikäryhmien
välillä vähenevät selvästi prosessointinopeutta kontrolloimalla (Hertzog, 1989;
Schaie, 1989). Ikääntyneet suoriutuvat tehtävistä hyvin, jos he saavat riittävästi
aikaa tehtävien suorittamiseen. Ikääntymismuutosten taustalla vaikuttavat tekijät
korreloivat vahvasti keskenään, joten todennäköisesti mikään niistä ei yksin selitä
muutoksia (Salthouse, ym., 2003; Salthouse ym., 2008). Puhuttu kieli on jatkuvana saapuvien ärsykkeiden virtaa, ja sen ymmärtäminen vaatii nopeaa ärsykkeiden
analysointia eli joustavaa yhteistyötä havainto- ja kognitiivisten toimintojen välillä (Tun ym., 2010; Wingfield ym., 2005). Kuuntelijan on pystyttävä segmentoimaan sanat nopeasti häviävästä akustisesta signaalivirrasta, analysoitava lauseiden syntaktinen rakenne sekä liitettävä merkitys rakenteeseen ja yhdistettävä ne
aikaisempaan tietoon sekä tulkittava puheen prosodiset vihjeet (Cohen, 1987;
Peelle ym., 2004; Thornton & Light, 2006; Tun ym., 2010).
Temporaalisen auditiivisen prosessoin muutokset alkavat näkyä jo ikäryhmässä 44–55-vuotiaat, mutta selvimmin muutokset näkyvät 65–75-vuotiailla
(Vaughan & Letowski, 1997). Ikääntyneillä kuuntelijoilla reaaliaikaisen puheen
ymmärtämisprosessin osatapahtumat toimivat hitaammin, ja he eivät pysty täysin
hyödyntämään nopeasti vaihtuvia akustisfoneettisia vihjeitä (Craig, 1992; Craig
ym., 1993). Ihmisen kyky dekoodata nopeasti vaihtuvia aaltomuotoja heikkenee
ja ikävaikutus tulee esille erityisesti nopeutetun puhesignaalin tunnistamisessa
(Gordon-Salant ym., 2007; Gordon-Salant & Fizgibbons, 1995; Gordon-Salant &
Fizgibbons, 2004; Pichora-Fuller & Souza, 2003). Mitä suurempi osa stimuluksesta on nopeutettu, sitä vaikeammaksi sen tunnistaminen muuttuu. Vanhemmat
kuuntelijat tarvitsevat kestoltaan pidemmän ärsykkeen kuin nuoret tunnistaakseen
foneettisesti kontrastoituja sanapareja erillisinä tai lauseyhteydessä (GordonSalant ym., 2008). Myös kontekstivihjeitä sisältäviä lauseita tunnistettaessa normaalikuuloisten ikääntyneiden puheen vastaanotto häiriintyy kasvatettaessa puhesignaalin nopeutta (Schneider ym., 2005). Nopeutettu puhe vaikeuttaa sekä
nuorten että ikääntyneiden kuuntelijoiden puheen vastaanottoa, mutta ikääntyneet
ovat herkempiä amplitudimuutoksille, minkä seurauksena myös taajuus muuttuu
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korkeammaksi. Kun vokaalien formanttien siirtymät nopeutuvat ja foneemien
väliset tauot lyhenevät, puheen vastaanotto heikkenee. Myös Souzan ja Kitchin
(2001) mukaan ikääntyneiden vastaanoton heikkenemistä selittävät vaikeudet
havaita puheen hienojakoisempia ajallisia vihjeitä, kuten vokaalien formanttien ja
formanttisiirtymien eroja.
Käytettäessä aikaportitusmenetelmää (time-gate paradigm) kuuntelija saa
vain osan puhesignaalista kuultavakseen ja yrittää kuulemansa perusteella tunnistaa sanan tai lauseen. Lisäksi kuuntelijan on arvioitava, kuinka luotettavana hän
pitää vastaustaan. Signaalin pituutta kasvatetaan vähitellen eri kuuntelukerroilla.
Ikääntyneet kuuntelijat tarvitsevat suuremman osan puhesignaalia kuultavakseen,
jotta he pystyvät tunnistamaan sanan (Craig, 1992; Wingfield ym., 2000). Ikäryhmien väliset erot häviävät, kun tunnistettavat sanat kuullaan lauseyhteydessä
(Perry & Wingfield, 1994). Craigin ym. (1993) tutkimuksessa ikäryhmien välinen
ero ei hävinnyt, vaikka kuultavat sanat olivat lausekontekstissa. Kuuntelijoiden
suurempi kielellinen tieto ja kokemus eivät helpottaneet sanojen tunnistamista
lauseissa. Riggsin ym. (1993) tutkimuksessa kontekstivihjeitä pystyttiin hyödyntämään vain tilanteissa, joissa oli riittävästi prosessointiaikaa. Akustisten siirtymien havaitsemisen heikentyminen ja puutteelliset aikavihjeet vähentävät joko suoraan syntaktiseen analyysin käytettävää aikaa tai sensorisen heikentymisen aiheuttama ponnistelu vähentää välillisesti korkeampiin kielellisiin prosesseihin käytettävissä olevia resursseja (Burke & Shafto, 2008). Lisäämällä kielellisen rakenteen
merkityksellisyyttä eli kontekstivihjeiden määrää kuultavassa materiaalissa ikääntyneiden ihmisten nopean puheen prosessointi ja ymmärtäminen paranevat
(Thornton & Light, 2006; Wingfield ym., 2005).
Gordon-Salantin ja Fitzgibbonin (1997) tutkimuksessa puheen hidastaminen
ei parantanut puheen ymmärtämistä, kun lauseisiin sijoitettiin taukoja muutamien
sanojen väliin. Tämä mahdollisesti rikkoi lauseen normaalin prosodisen kontuurin.
Prosessointiajan lisääminen sijoittamalla taukoja lingvististen rakenteiden rajakohtiin paransi sekä nuorten että ikääntyneiden kuultujen sanojen muistamista
(Wingfield ym., 1999). Nuorten suoriutuminen parani enemmän eli heidän suoriutumisensa nousi samalle tasolle kuin nopeuttamattoman puhesignaalin vastaanotossa. Gordon-Salantin ym. (2007) tutkimuksessa nopeutetun puheen vastaanotto
parani, jos kohdesegmenttien kestoja kasvatettiin. Konsonanttien keston pidentäminen toi suurimman hyödyn puheen vastaanottoon lyhyissä lauseissa sekä nuorille että ikääntyneille. Ikääntyneet normaalikuuloiset ja huonokuuloiset hyötyivät
erityisesti konsonanttien keston pidentämisestä verrattuna vokaalien keston piden43

tämiseen tai lauseiden väliin sijoitettuihin taukoihin. Huomioitava on kuitenkin,
että kyseessä oli hiljainen koetilanne eikä arkipäivän keskustelutilanne.
Ikääntyneillä ihmisillä ei yleensä ole puheen ymmärtämisen vaikeuksia arkipäivän keskustelutilanteissa (Korpijaakko-Huuhka & Klippi, 2010; Tye-Murray
ym., 2008). Heidän nopean puheen vastaanottonsa heikkenee kognitiivisesti vaativassa tilanteessa tai koeolosuhteissa (Tun ym., 1991). Vastaanotto on vaikeampaa, jos koetilanteen materiaali sisältää enemmän väitteitä, vähemmän lingvistisiä
vihjeitä ja kuultava teksti on strukturoimatonta lauserakenteeltaan (Stine ym.,
1992; Wingfield, 1999). Puheen vastaanoton vaikeudet alkavat tulla esiin, kun
puhetta nopeutetaan paljon, mutta vielä 50 %:lla nopeutettua puhetta ymmärretään varsin hyvin (Peelle ym., 2004). Yleensä tutkimustilanteissa vanhempien
koehenkilöiden suoritukset heikkenevät enemmän kuin nuorten (esim. Cohen,
1987; Tun ym., 1991; Wingfield ym., 1985; Wingfield & Stine, 1986; Wingfield
ym., 1992; Wingfield, 1996). Jos nopea puhe on monimutkaista syntaktiselta
rakenteeltaan, ikääntyneiden suoriutuminen on selvästi heikompaa nuorempiin
tutkittaviin verrattuna (Fallon ym., 2006; Wingfield ym., 2005; Wingfield ym.,
2006). Aina tulokset eivät ole näin yksiselitteisiä ikäryhmien osalta. Taylor ym.
(1994) varioivat simuloidussa lentotilanteessa lennonjohdon viestien kielellistä
kompleksisuutta sekä puhenopeutta. Informaation määrän lisääntyminen, lingvistisen kompleksisuuden sekä puhenopeuden kasvu, heikensivät molempien ikäryhmien (21–34 v ja 51–74 v) ohjeiden mukaista toimintaa ja kuultujen ohjeiden
muistinvaraista toistamista. Ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa, joskin radio- ja tutkainformaation vastaanotossa vanhemmassa ikäryhmässä tehtiin enemmän virheitä myös normaalilla puhenopeudella kuin nuoremmassa ikäryhmässä.
Muistin rajoitukset
Työmuistin toiminnan heikkeneminen vaikuttaa negatiivisesti kielelliseen prosessointiin (Baddeley, 2003b). Työmuistin rajoitukset selittävät osaltaan ikääntymiseen liittyvää puheen ymmärtämisen heikentymistä (Fallon ym., 2006; Gilchrist
ym., 2008; Grossman ym., 2002; Wingfield ym., 2005). Myös puheen tai tekstin
tuottamisen puolella työmuistin heikentymistä ja prosessoinnin hidastumista pidetään syynä ikääntyneillä ihmisillä havaittavaan taipumukseen tuottaa rakenteeltaan syntaktisesti vähemmän kompleksista puhetta tai tekstiä (Kemper ym., 2001a;
Kemper ym., 2001b; Kemper ym., 2004).
Tulokset ikääntyneiden kuuntelijoiden kuullun puheen muistamisesta vaihtelevat käytettäessä erilaisia testimateriaaleja, koehenkilöitä ja koeasetelmia (Stuart44

Hamilton, 1994; Schaie & Willis, 2002). Tutkimus- ja testitilanteissa ikääntyneillä
ihmisillä on vaikeuksia oppia muistamaan toisiinsa liittymättömiä sanoja tai lauseita ilman kontekstivihjeitä (Fallon ym., 2006; Gilchrist ym., 2008; Tye-Murray
ym., 2008). Pidemmissä puhejaksoissa lausekonteksti helpottaa muistamista,
kunhan lauseiden syntaktinen kompleksisuus ei kuormita liikaa työmuistia.
Mackenzien (2000) tutkimuksessa ikä ja koulutus vaikuttivat kykyyn ymmärtää
metaforia, keskustelupuhetta ja tehdä johtopäätöksiä kuullusta materiaalista. Virheitä ja epätarkkuutta esiintyi yli 75-vuotiailla, ja korkeammin koulutetut menestyivät tehtävissä paremmin. Nopeaa olennaisen tiedon irtisaamista ja päättelyä
vaativissa tehtävissä ikääntyneillä ihmisillä on havaittu vaikeuksia (Wingfield,
1999). Päättelyä vaativissa tehtävissä he tekevät kaksi kertaa enemmän virheitä
kuin nuoret. Pidemmät automaattisen puhelinpalvelun viestit heikensivät sekä
ikääntyneiden että nuorten puheen ymmärtämistä ja muistamista erityisesti johtopäätösten tekemistä vaativissa tehtävissä (Morrow ym., 2000). Päättelyä vaativiin
kysymyksiin ikääntyneiden kuuntelijoiden oli vaikeampi vastata kuin nuorempien,
eikä kuullun tekstin looginen rakenne auttanut heitä siinä määrin kuin nuorempia.
Makrotason kielellinen prosessointi, esimerkiksi kuullun tarinan uudelleen
kertominen, säilyy iän myötä hyvänä (Ulatowska ym., 1998). Nuoret muistavat
kuitenkin suuremman osan kuulluista väitelauseista kuin ikääntyneet kuuntelijat
(Stine ym., 1993; Tun & Wingfield, 1994). Ikäryhmien väillä on eroja kuultujen
tekstien pää- ja yksityiskohtien muistamisessa. Ikääntyneet ihmiset muistavat
nuorten tapaan keskeisimmät ajatukset, mutta yksityiskohtien mieleen painaminen
on heikompaa (Kemper ym., 2004; Meyer & Rice, 1992). Heidän on vaikeampi
muistaa jäsentymättömiä tarinoita, jotka vaativat ylimääräistä ponnistelua vaihtelevan tiedon ja juonen seuraamiseksi (Meyer & Rice, 1992), ja siksi he hyötyvät
tekstin rakenteen korostamisesta ja signaloinnista (Tun & Wingfield, 1994). Pelkästään auditiivista kanavaa käytettäessä ikääntyneiden ihmisten heikompi suoriutuminen liittyy työmuistin prosessointiin (Stine ym., 1992). Suorituskyky heikkenee myös yhdistettäessä nähty ja kuultu informaatio (television teksti) puheen
prosessoinnin ja muistin tehtäviin. Kahden aistin kautta tulevan informaation
käsittely rasittaa muitakin prosessointiresursseja kuin työmuistia. Toisaalta tutkimustilanteissa, joissa tutkittavat sekä kuulevat puheen että näkevät puhujan,
ikääntyneet pystyvät yhdistämään visuaaliset ja auditiiviset vihjeet tukemaan
puheen ymmärtämistä (Tye-Murray ym., 2008).
Lauseiden syntaktisen monimutkaisuuden ja pituuden kasvaessa ikääntyneillä
ihmisillä havaitaan enemmän vaikeuksia lauseiden ymmärtämisessä kuin nuorilla
(Fallon ym., 2006; Gilchrits ym., 2008). Syntaktisesti monimutkaisempien lausei45

den muistaminen heikkenee ikääntyneillä varsinkin kuultavan puheen nopeuden
kasvaessa (Wingfield ym., 2006; Wingfield & Grossman, 2006). Ikääntyminen
todennäköisesti heikentää syntaktista prosessointia rajoittamalla sitä, kuinka monia kieliopillisia operaatioita voidaan käsitellä samanaikaisesti. Sama ilmiö näkyy
myös puheen tuottamisessa ja lukemisessa (Grossman ym., 2002; Kemper ym.,
2004). Jos pronominin ja sen tarkoitteen välillä on useita virkkeitä, niiden sisäisten riippuvuus- ja viittaussuhteiden ymmärtäminen vaikeutuu ja kielellinen prosessointi hidastuu (Kemper ym., 2004; Peelle ym., 2004; Wingfield ym., 2006;
Zurif ym., 1995). Erityisesti sellaisten objekti-relatiivi-lauseiden tulkinta on hitaampaa ja virhealttiimpaa, joissa sivulause on upotettu päälauseeseen, jolla on
kaksi eri kieliopillista roolia: toimia sekä päälauseen subjektina että sivulauseen
objektina (esim. Boys that girls help are caring). Myös vasemmalle haarautuvien
lauserakenteiden tulkinnassa (esim. That Joan stole the jewerly was a surprise) tai
täydentämisessä on havaittu sama ilmiö.
Työmuistin heikkenemistä pidetään prosessoinnin hidastumisen syynä, koska
sanavarastossa ja lingvististen sääntöjen hallinnassa ei sinänsä tapahdu muutoksia
normaalin ikääntymisen yhteydessä (Obler & Pekkala, 2008; Thornton & Light,
2006; Wingfield, 1999). Monissa tutkimuksissa on tarkasteltu sitä, miten työmuistin heikkeneminen vaikuttaa kielelliseen prosessointiin, mutta ei ole huomioitu
varsinaisten kielellisten prosessien ikääntymismuutosten vaikutuksia sinänsä
(Burke & Shafto, 2008; Thornton & Light, 2006). Ongelmia ei välttämättä esiinny
itse syntaktisessa prosessoinnissa (on-line processing), vaan pikemminkin prosessoinnin jälkeisessä tilanteessa (post processing), joka vaatii mieleen painamista ja
muistista hakua. Tietoisesti käytettävät kielelliset toiminnot eroavat automaattisesta lauseiden syntaksin analysoinnista, joka on Caplanin ja Watersin (1999)
mukaan erillinen prosessointijärjestelmä. Sen sijaan Justinin ja Carpenterin (1992)
näkemyksen mukaan kieli ja muut kognitiiviset toiminnot jakavat saman työmuistikapasiteetin. Jefferies ym. (2004) pitävät syntaktista jäsentämistä suhteellisen
itsenäisenä prosessina. Aivojen fMRI-tutkimusten perusteella lauseiden ydinrakenteen prosessointi aktivoi vasemman aivopuoliskon Sylvian uuretta ympäröiviä
alueita ja laajempi neuroverkko aktivoituu analysoitaessa monimutkaisempia
syntaktisia rakenteita (Wingfield & Grossman, 2006). Työmuistin toimintaa lauseiden prosessoinnissa ei ole täysin selvitetty.
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Kognitiivisten resurssien jakaminen
Kaksoistehtävätutkimuksissa tai kognitiivisten resurssien jakamista vaativissa
tehtävissä ikääntyneiden henkilöiden suoriutumisen on todettu olevan heikompaa
toissijaisessa tehtävässä (Zacks ym., 2000). Suoriutuminen heikkenee erityisesti,
jos tehtävä vaatii aktiivista oma-aloitteista prosessointia, kuten mieleen painamista, muistista hakemista ja vapaata mieleenpalauttamista. Usein ensisijaisena tehtävänä on episodisen muistin tehtäviä, joissa on tietoisesti painettava mieleen
asioita tai haettava asioita muistista. Toissijaisena tehtävinä käytetään esimerkiksi
reaktioaikatestejä tai lyhytkestoisen muistin tehtäviä. Kuitenkaan kognitiivisten
resurssien jakamista vaativien tutkimusten tulokset eivät ole olleet yksiselitteisiä,
ja niissä ei ole aina havaittu eroja ikäryhmien suoriutumisessa. Verhaeghenin ym.
(2003) tekemän meta-analyysin mukaan molemmilla ikäryhmillä kaksoistehtävätilanne hidastaa tehtävien suorittamista. Ikääntyneet tutkittavat tarvitsevat keskimäärin kaksi kertaa pidemmän ajan kaksoistehtävän tekemiseen kuin nuoret,
mutta suoritustarkkuus pysyy heillä yhtä hyvänä kuin nuorilla. Logien ym. (2007)
tutkimuksessa ikääntyneiden tutkimukseen osallistujien reaktioaika toissijaisessa
tehtävässä oli hitaampi kuin nuorten. Toissijainen tehtävä häiritsi molempien
ryhmien numerosarjojen mieleenpainamista, mutta ikääntyneillä osallistujilla se
häiriytyi nuoria enemmän. Toissijaisen tehtävän tekeminen häiritsi myös ikääntyneiden tutkittavien muistista hakuprosessia, mutta he eivät kuitenkaan tehneet
virheitä enempää kuin nuoret.
Kognitiivisten resurssien jakamista vaativat tehtävät ovat usein ikääntyneille
ihmisille haasteellisia ja häiritsevien ärsykkeiden ehkäisymekanismi heikentyy
iän myötä (Engle, 2002). Kaksoitehtävätutkimusten, jaetun tarkkaavaisuuden ja
tehtävän vaihtoa koskevien tutkimusten tulokset ovat usein ristiriitaisia ja vaikeasti tulkittavia, koska ei tiedetä sitä, mitkä kognitiiviset tekijät aiheuttavat mahdollisen ikävaikutuksen tehtävissä (Braver & West, 2008; McDowd & Shaw,
2000; Thornton & Light, 2006). Työmuisti on ikääntyneillä häiriöaltis ja kuormittaa eksekutiivisia prosesseja. Siksi toiminnan päämäärien mielessä pitäminen
suoritettaessa vaativia tehtäviä heikkenee, kun prosessointi on työlästä ja inhibitio
heikkoa (Engle, 2002; Kane & Engle, 2003). Sinänsä työmuistin varastointikapasiteetti ei välttämättä selitä tehtävissä suoriutumista. Jos työmuistin kuormitus on
vähäinen ja prosessointinopeuden vaikutukset eliminoitu, ikääntyneet ihmiset
oppivat vaihtamaan tehtävästä toiseen yhtä nopeasti kuin nuoret (Kramer & Madden, 2008). Useiden tehtävien mielessä pitäminen on vaikeaa, jos tehtävissä on
kaksiselitteisiä tai yhteen sopimattomia ärsykkeitä. Useamman tehtävän samanai47

kaisessa suorittamisessa ei todeta suuria ikämuutoksia tehtävissä, jotka ovat automatisoituneet, ja joista on elämän varrella karttunut runsaasti kokemusta.
Kielellisten prosessien välillä on monimutkainen vuorovaikutus, ja siksi kognitiivisten resurssien jakamista vaativilla tehtävillä ei ole helppo selvittää työmuistin, ikääntymisen ja puheen prosessointikapasiteetin välisiä suhteita (Thornton & Light, 2006; Tun ym., 1991). Kaksoistehtävätutkimuksessa sanojen tunnistaminen ja muistaminen vaatii hieman enemmän aikaa sekä ikääntyneiltä että
nuorilta tutkimukseen osallistujilta (Wingfield ym., 1992). Toissijaisen tehtävän
monimutkaistuessa vanhemman ikäryhmän suoriutuminen heikentyy verrattuna
nuorempien suoriutumiseen, jolloin resursseja ei riitä kuullun puheen muistitehtävään tarpeeksi (Tun ym., 1991). Reaktioajat pitenevät tehtävien vaikeutuessa, ja
vanhempien kuuntelijoiden reaktioajat pitenevät enemmän kuin nuorempien siirryttäessä vaikeampaan jaetun tarkkaavuuden tehtävään (Tun & Wingfield, 1994).
Fernandesin ja Moscovitchin (2003) tutkimuksessa kuultujen sanalistojen
muistamistehtävässä sekä nuorten että ikääntyneiden suoriutuminen heikkeni
suoritettaessa samanaikaisesti kielellistä tehtävää. Ikääntyneiden osallistujien
suoritus ei heikentynyt merkitsevästi enemmän kuin nuorten, eikä kummankaan
ryhmän suoriutuminen heikentynyt, jos toinen tehtävä oli numeerinen. Schneiderin ym. (2002) tutkimuksessa taustahälyllä häirityn puheen kuuntelutehtävään
lisättiin jaettua tarkkaavuutta vaativa lauseiden lukemistehtävä. Lisäkuormitus
vaikutti samalla tavalla heikentävästi sekä nuorten että ikääntyneiden kuuntelijoiden suorituksiin, joten ikääntyneiden kuuntelijoiden suoriutuminen ei ollut alttiimpaa häiriytymään lisäkuormituksesta. Jos taustalla kuultava puheen sorina
poikkesi nopeudeltaan ensisijaisena tehtävänä kuunneltavasta puheesta, sekä vanhempien että nuorten koehenkilöiden suoriutuminen heikkeni samalla tavalla
(Gordon-Salant & Fitzgibbons, 2004).
Kilpailevan puheen tilanteessa ikääntyneiden kuuntelijoiden suoriutuminen
heikkenee, kun taustalla kuuluva puhe on merkityksellistä (Tun ym., 2002). Nuoret kuuntelijat suoriutuvat tehtävistä yhtä hyvin riippumatta siitä, onko taustapuhe
merkityksellistä vai ei. Valikoivan kuuntelun kyky heikkenee iän myötä eli kahden kilpailevan puhevirran erillään pitäminen vaikeutuu. Lukeminen ja kuuntelu
häiriintyvät kilpailevan visuaalisen tai auditiivisen ärsykkeen vuoksi, jos se on
semanttisesti yhteydessä kuunneltavaan tai luettavaan materiaaliin (Burke &
Shafto, 2008; Tun ym., 2002). Jos kyse olisi vaikeudesta inhiboida häiriötekijöitä,
sen pitäisi koskea kaikenlaista irrelevanttia tietoa. Taylorin ja Burken (2002) mukaan ikääntyvillä esiintyvä suurempi häiriintyminen heijastaa heidän laajan semanttisen verkostonsa olemassaoloa. Laajassa verkostossa aktivaation levitessä
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virittyvät monet semanttisesti lähekkäiset sanat ja prosessointi hidastuu sen vuoksi. Krayn ym. (2004) tutkimuksessa ikääntyvien tutkittavien toiminta häiriintyi
enemmän, kun tehtävän vaihtoa edeltävä tehtävä sisälsi verbaalista viritystä (sanojen tuottaminen ääneen) ja seuraava tehtävä edellytti kielellistä toimintaa.
Ikääntyneet kuuntelijat sopeutuvat sensorisen ja akustisen informaation vastaanottokyvyn heikentymiseen tukeutumalla enemmän ennakoivan puheen prosessointiin, eli he hyödyntävät enemmän kontekstivihjeitä, lingvististä ja kognitiivista tietoa (Burke & Shafto, 2008; Murphy ym., 2000; Thornton & Light, 2006;
Tye-Murray ym., 2008; Wingfield, 1996, 1999). He hyödyntävät tehokkaasti sekä
semanttiset että syntaktiset rajoitteet ja vihjeet. Ikääntyneiden signaalilähtöinen
fonologinen sanojen tunnistaminen hidastuu, ja he tukeutuvat paremmin säilyvään
semanttiseen prosessointiin. Toisaalta tällöin auditiivisen informaation käsittely ”ylävirtaan” heikkenee ja korkeamman kognitiivisen tason prosessointi puheen
ymmärtämisessä voi kärsiä resurssipulasta (Cohen, 1987; Murphy ym., 2000;
Schneider ym., 2002; Wingfield ym., 2005). Voimavaroja ei riitä esimerkiksi
työmuistiin varastointiin tai sieltä tiedon hakemiseen (Pichora-Fuller ym., 1995;
Pichora-Fuller & Singh, 2006). Näin sensorinen heikentyminen vaikuttaa epäsuorasti kognitiivisiin kykyihin, koska kognitiivisia resursseja käytetään paikkaamaan vajaaksi jäänyttä auditiivista informaatiota.
Tunin ym. (2009) tutkimuksessa jaetun tarkkaavuuden tehtävässä sanojen
muistaminen vaikeutui enemmän niillä ikääntyneillä, joilla oli kuulovika verrattuna samanikäisiin paremmin kuuleviin. He kuulivat sanat oikein, mutta joutuivat
ponnistelemaan enemmän sanojen tunnistamiseksi, jolloin niiden mieleen painaminen kärsi. Kuulovika aiheuttaa viiveen sanojen tunnistamisessa, vaikka ikäkuuloiset ja normaalikuuloiset ikääntyneet tunnistavat sanat oikein (Tun ym., 2010).
Ikä, kuulokyky ja viestin ominaisuudet (syntaktinen rakenne, nopeus) vaikuttavat
kaikki yhdessä ikääntyneiden puheen vastaanottoon (Wingfield ym., 2006). Iän
tuomat muutokset sensorisiin ja kognitiivisiin kykyihin vaikuttavat puheen ymmärtämiseen, mutta niiden vaikutukset tulevat esiin vasta, kun jokin prosessointikyvyn kynnys ylittyy eli kun puhenopeus, viestin kompleksisuus tai tehtävän
kuormittavuus kasvavat riittävästi.
Puheen vastaanoton heikentymisen kompensaatiokeinot
Vaikka kognitiivisen prosessoinnin hidastuminen ja työmuistin rajoitukset
vaikeuttavat kuullun puheen prosessointia, yleistieto ja muistissa oleva kielellinen
tieto mahdollistavat tehokkaan kontekstin käytön vastaanoton helpottamiseksi
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(Burke & Shafto, 2008; Korpijaakko-Huuhka & Klippi, 2010; Wingfield & StineMorrow, 2000). Ikääntyneet kuuntelijat hyödyntävät tehokkaasti lingvistisiä ja
prosodisia kontekstivihjeitä sanojen tunnistamisessa ja siten kompensoivat puheen prosessoinnin ikämuutoksia (Perry & Wingfield, 1994; Pichora-Fuller &
Singh, 2006; Tye-Murray ym., 2008; Wingfield ym., 1994; Wingfield ym., 2000).
Jos kuultavassa täydennettävässä lauseessa on vahva lingvistinen ja semanttinen
konteksti, niin jopa hälyllä häirittynä lauseen viimeisen sanan päättely onnistuu
kielellisiltä kyvyiltään hyvin erilaisilta ikääntyneiltä ihmisiltä (Benichov ym.,
2012). Neutraalin kontekstin tilanteessa kuulokyky vaikuttaa tunnistamiseen kognitiivisia kykyjä enemmän ja huonokuuloisilla suoriutuminen on heikompaa.
Keskivaikeasti kuulovikaiset koehenkilöt pääsivät samalle suoritustasolle kuin
normaalikuuloiset ikääntyneet, kun lauseisiin lisättiin kontekstivihjeitä.
Temporaalisten kestovihjeiden tuottamisessa on suuria puhujakohtaisia eroja
ja puhetilanteen häly voi vaikeuttaa puheen vastaanottoa (Gordon-Salan ym.,
2008). Lingvistinen konteksti auttaa ikääntyneitä kuuntelijoita epäselvän sanan
tunnistamisessa ja muistamisessa, jos kontekstivihje edeltää sanaa (Perry & Wingfield, 1994). Tunnistamista eivät paranna yhtä tehokkaasti sanan jälkeen tulevat
kontekstivihjeet. Muistin rajoitukset heikentävät mahdollisuuksia hyödyntää tehokkaasti epäselväksi jääneen sanan jälkeen tulevaa kontekstia (Wingfield ym.,
1994). Retrospektiivinen analyysi on osa jokapäiväistä kielellistä prosessointia,
koska keskustelussa sanat artikuloidaan usein epäselvästi. Ikääntyneiden kuuntelijoiden lyhytkestoisen muistin heikentyminen voi vaikeuttaa retrospektiivistä analyysia, ja johtaa puheen ymmärtämisen epäonnistumiseen (Wingfield, 1996).
Sanojen merkitys eli semantiikka säilyy ikääntyneillä vahvana (Burke &
Shafto, 2008; Thornton & Light, 2006). Semanttiset ja syntaktiset vihjeet auttavat
nopean puheen tunnistamisessa. Ikääntyneet ihmiset siirtävät huomiotaan puheen
kuuntelussa tai tekstin vastaanotossa enemmän kokonaisuuden hahmottamiseen ja
ymmärtämiseen, yksityiskohtien sijaan. He käyttävät paremmin tilannesidonnaista
päättelykykyä muistin tukena puheen vastaanotossa kuin nuoremmat, jotka muistavat paremmin yksityiskohtia. Niiden muistamisessa ikääntyneillä kuuntelijoilla
on enemmän vaikeuksia, jos tekstikappaleet ovat asiasisällöltään tai rakenteeltaan
vähemmän ennustettavissa olevia (Tun & Wingfield, 1994). Kuullun kertomuksen
tapahtumarakenne auttaa ikääntyneitä muistamaan tarinan olennaisimmat sisällöt
vaikka he muistavat vähemmän tarinan yksityiskohtia (Korpijaakko-Huuhka &
Klippi, 2010).
Sisäinen puhe on ihmisen mielessä tapahtuvaa ”hiljaista puhetta”, ja sen tehtävänä on kognitiivinen itsensä ohjaaminen (Vygotski, 1982). Se muuttuu ajatte50

luksi eli ottaa itselleen operaatioita suunnittelevan ja tehtäviä ratkaisevan funktion.
Sisäisellä puheella on tärkeä tehtävä toiminnan säätelyssä suuntaamalla huomio
tavoitteen kannalta oleelliseen tietoon (Kray ym., 2004). Sisäinen puhe auttaa
pitämään työmuistin sisällön optimaalisella aktivaatiotasolla ja ehkäisee muun
informaation häiritsevää vaikutusta. Aikuisilla sisäinen puhe on hyvin automatisoitunutta, ja se on käyttökelpoinen strategia aktivoida tai ylläpitää kulloinkin
relevanttia tehtävää. Sisäinen puhe voi ikääntyneillä toimia kompensoivana mekanismina eksekutiivisten toimintojen heikkenemistä vastaan.
Kommunikaatiosta vastaavat aivojen neuroverkot sopeutuvat terveeseen
ikääntymiseen liittyviin muutoksiin hyvin (Grossman ym., 2002; Peelle ym., 2004;
Wingfield & Grossman, 2006). Neuraaliset lisäresurssit otetaan käyttöön kielellisessä prosessoinnissa, jotta puheen vastaanotto ja ymmärtäminen saadaan pidettyä
yllä. Aivojen plastisuus mahdollistaa lisäresurssien käyttämisen esimerkiksi nopean puheen vastaanotossa tai tulkittaessa työmuistia rasittavia monimutkaisia syntaktisia lauserakenteita.
2.3

Puheen prosodisten piirteiden merkitys ikääntyneiden
kuuntelijoiden puheen vastaanotossa

Useiden tutkimusten mukaan (esim. Cohen & Faulkner, 1986; Gordon-Salant &
Fitzgibbons, 1997; Wingfield, Wayland ym., 1992; Wingfield ym., 2000) erityisesti vaikeissa kuunteluolosuhteissa ikääntyneiden auditiivista puheen prosessointia ja kuullun muistamista helpottavia puheen ominaisuuksia ovat sopiva äänen
voimakkuus, puheen selvyys sekä puheen normaalit prosodiset piirteet. Ikääntyneet kuuntelijat hyödyntävät puheen prosodisia piirteitä monimutkaisten syntaktisten lauserakenteiden jäsentämisessä hyvin samaan tapaan kuin nuoret (Hoyte
ym., 2009; Titone ym., 2006). On havaittu, että heille suunnattu prosodisesti mukautettu puhetapa helpottaa puheen vastaanottoa, mutta ikääntyneet itse helposti
pitävät sitä alentavana tai holhoavana (Gould ym., 2002; Kemper & Harden,
1999).
2.3.1 Puheen prosodiset piirteet
Yleensä prosodialla tarkoitetaan niitä puhunnoksen tai ilmauksen piirteitä, joiden
ala on äänteitä suurempi (Vainio, 2010). Haluttaessa korostaa prosodisten ilmiöiden alan ulottumista pitempien kuin yhden äännesegmentin yli, puhutaan usein
suprasegmentaalisista piirteistä (Fucci & Lass, 1999; Vainio, 2010). Iivosen (2001)
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ja Suomen ym. (2006) mukaan prosodisia piirteitä ei voi määritellä pelkästään
ominaisuuksiksi, joiden vaikutusala on yhtä segmenttiä laajempi, koska suomen
kielen vokaaliharmonia tai äänteen kesto olisivat niin määriteltyinä myös prosodisia ilmiöitä. Puheen prosodiikassa keskeiset elementit ovat rytmi ja melodia, joilla
korostetaan joitakin puheen osia sekä ryhmitellään tai erotellaan toisistaan
ilmauksen sisältöjä (Vainio, 2010). Puheen temporaaliset ominaisuudet perustuvat
pääasiassa puheen aikaulottuvuuteen (kestot, nopeus), tonaaliset ominaisuudet
sävelkorkeuteen, dynaamiset voimakkuuteen sekä painotusilmiöt puheen kaikkiin
ulottuvuuksiin (Suomi ym., 2006). Prosodisten piirteiden havaitseminen on suhteellista ja prosodisilla keinoilla tuotettavien erojen havaitseminen perustuu monen akustisen parametrin yhdistelmiin (Suomi ym., 2006; Vainio, 2010). Prosodiikalla tarkoitetaan näiden kielen suhteellisten ilmiöiden muodostamaa kokonaisuutta (Iivonen ym., 2001).
Intonaation ja prosodiikan käsitteitä käytetään hyvin vaihtelevasti (Botinis
ym., 2001). Yleensä termillä intonaatio viitataan tonaalisiin piirteisiin, kun taas
termi prosodiikka kattaa myös puheen temporaaliset ja dynaamiset piirteet. Prosodiset ilmiöt limittyvät toisiinsa, joten intonaatioon liittyy myös spektraalisia
piirteitä ja kesto- ja dynamiikkailmiöitä (Suomi ym., 2006). Koska suomen kieli
ei ole intonaatiokieli, sitä ei voi sovittaa olemassa oleviin intonaatiomalleihin,
vaan prosodisia piirteitä on tutkittava rinnakkain (Vainio & Altosaar, 1996). Prosodiikan alueella käytetään vaihtelevaa terminologiaa, mutta tässä työssä käytetään termejä puheen prosodiset ominaisuudet ja puheen prosodiset piirteet synonyymeina. Lisäksi käytetään termejä prosodiikka tai prosodiset ilmiöt yhteisnimityksenä prosodisille ominaisuuksille.
Prosodiikalla on puheessa sekä kielellisiä että kommunikatiivisia tehtäviä
(Nooteboom, 1997; Toivanen & Seppänen, 2005; Vainio, 2010). Sillä on tehtäviä
kieliopin ja lingvistisen järjestelmän alueella, mutta se välittää myös paralingvististä ja ekstralingvististä tietoa. Prosodiikan kautta kuulijalle välittyy se, miten
asia sanotaan tai millainen on puhujan fyysinen tai henkinen tila. Lausetasolla
prosodiikka on keskeinen suomen kielen sana- ja lausepainon tuottamisessa, ja
sen perustehtäviä ovat prominenssi eli korostaminen ja ryhmittely (Suomi ym.,
2006; Vainio, 2010). Prosodiikalla ilmaistaan tekstin, kappaleiden, lauseiden,
virkkeiden, fraasien ja sanojen rajoja (Aho & Yliluukko, 2005; Iivonen, 1998a).
Sillä on myös pragmaattinen kielen tilannekohtaisiin merkityksiin liittyvä tehtävä
(Iivonen, 1998a; Toivanen & Seppänen, 2005). Puhe- ja kommunikaatioaktit vaikuttavat artikulaationopeuteen, sävelkorkeuskontuuriin sekä äänen voimakkuuteen. Puhetta sopeutetaan tilanteen mukaan: Jos puhe-etäisyys on suuri, voimak52

kuutta lisätään. Lapselle suunnatussa puheessa on korkeampi sävelkorkeus, ja
puhenopeus kasvaa kiireisessä tilanteessa. Prosodiset piirteet ovat yhteydessä
puhetyyliin ja puhetapa ilmaisee puhujan suhtautumista sanottavaansa (Iivonen
ym., 1996a; Nooteboom, 1997).
Erillisten prosodisten piirteiden seuraaminen on vaikeaa, koska monet sekä
kielelliset että ei-kielelliset tekijät vaikuttavat puhujan prosodisten keinojen valintaan (Aho & Yliluukko, 2005; Shattuck-Hufnagel & Turk, 1996; Tuomainen,
2001; Vainio, 2010), ja yhdellä piirteellä voi olla samanaikaisesti monta tehtävää
(Iivonen, 1998a). Prosodiikkaa voidaan pitää kielellisten ja ei-kielellisten tekijöiden välittäjänä kieliopin puitteissa (Shattuck-Hufnagel & Turk, 1996). Syntaksi
määrittää sitä, mutta toisaalta syntaksin ja prosodiikan välistä suhdetta ei ole täysin selvitetty. Niiden välillä ei ole ehdotonta vastaavuutta (Suomi ym., 2006).
Puhuja voi jaksottaa puhettaan haluamallaan tavalla, esimerkiksi epäröinti ja
emootiot voivat johtaa epäsynkroniaan lauserakenteen ja intonaation välillä. Puhujan prosodisten keinojen valintaan vaikuttavat myös fokusointi, uskomukset
keskustelukumppanin oletuksista sekä puherytmi, elementtien määrä ja puhenopeus (Shattuck-Hufnagel & Turk, 1996).
Tässä tutkimuksessa puheen prosodisia ominaisuuksia tarkasteltiin puhetilanteen ja -tyylin näkökulmasta. Ääneen luettaessa puheeseen liitetään aina jokin
prosodisten piirteiden yhdistelmä (Iivonen, 2005). Lukija kuvittelee luettavaan
tekstiin sopivia prosodisia piirteitä mielessään tiedostamattaan. Ikään liittyvät
stereotypiat tekniikan käytöstä ja puheen vastaanotosta provosoivat ikääntyneille
suunnattua puhetta (Thimm ym., 1998). Tässä tutkimuksessa puhujat eivät voineet helpottaa ikääntyneiden puheen vastaanottoa sanaston tai kieliopin osalta,
koska he lukivat valikkokäsikirjoituksen ja puhenäytteiden valmiit tekstit. Siten
puheen vastaanoton helpottaminen rajoittui prosodisten keinojen käyttöön.
Puhenopeus ja artikulaationopeus
Puhenopeudella voidaan tarkoittaa sekä instrumentaalisesti mitattua fysikaalista
puhenopeutta että kuulijan puhenopeudesta muodostamaa subjektiivista vaikutelmaa (Lehessaari, 1996; Sallinen-Kuparinen, 1990). Sillä viitataan puheen yleistempoon, johon sisältyvät varsinaisen puheen tuoton lisäksi puhejakson äänettömät tai äänelliset tauot ja tavujen pidennykset (Laver, 1994). Puhenopeus tarkoittaa nopeutta, jolla puheen yksiköitä, esimerkiksi tavuja tuotetaan aikayksikköä
kohden (Iivonen, 2001). Äänitetyssä aineistossa säilytetään tauot, mitataan aineiston kesto ja lasketaan tavujen määrä sekuntia kohden (Iivonen ym., 2005).
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Ääntönopeus eli artikulaationopeus liittyy puheen fysikaalisiin ilmiöihin (Sallinen-Kuparinen, 1990). Se kattaa kaiken kuultavan ilmaisun puhejaksossa (Laver,
1994). Artikulaationopeus tarkoittaa nopeutta, jolla puheen yksiköitä, yleensä
tavuja tuotetaan aikayksikköä kohti (Iivonen, 2000). Sen laskemisessa vain nettopuhe (puhe ilman taukoja) huomioidaan (Iivonen ym., 2001). Puhenopeus kuvaa
viestin esittämisen nopeutta ja artikulaationopeus itse puhumistoiminnon nopeutta
(Suomi ym., 2006). Niiden välinen suhde riippuu puheen jaksottelusta (Laver,
1994).
Riippumatta kielten välisistä eroista universaali keskimääräinen artikulaationopeus vaikuttaisi olevan noin 6 tavua/s (Lehtonen, 1971; Sallinen-Kuparinen,
1990). Suomalaispuhujien (N = 20) keskimääräiset puhe- ja artikulaationopeudet
vaihtelevat seuraavasti: puhenopeus 4,11–5,76 tavua/s ja artikulaationopeus
4,34–6,39 tavua/s (Iivonen ym., 2005). Puhenopeuden tarkoituksenmukaisuus
määräytyy viestintätilanteen mukaan (Sallinen-Kuparinen, 1990). Esimerkiksi
uutisten lukijoiden sekä urheiluselostajien puhe- ja artikulaationopeudet ovat
varsin suuria (Iivonen ym., 1996a; Moore, 1990).
Puhe- ja artikulaationopeus eivät ole kielellisiä luonteeltaan (Laver, 1994),
koska mikään kieliopillinen tekijä ei selitä kasvavaa tai hidastuvaa puhenopeutta
(Iivonen, 1998a). Muutokset kielellisten yksikköjen suhteellisissa kestoissa lausetasolla eivät muuta yksittäisten sanojen merkitystä, mutta ne välittävät tietoa puhujan tunnetilasta, puheen tuottotilanteesta ja yksilöllisestä puhetavasta (Campbell, 2000; Iivonen, 2001; Laver, 1994). Temporaaliset tekijät muodostavat rajapinnan puheentuoton kognitiivisten ja mekaanisten aspektien välillä (Campbell,
2000). Niiden keskinäisten vaikutusten ja suhteiden selvittäminen ei ole helppoa
(Nooteboom, 1997). Saman äännejakson tuottaminen eroaa temporaalisilta ominaisuuksiltaan eri puhujilla tai samalla puhujalla eri tilanteissa. Vaihtelua esiintyy
myös samalla puhujalla ilmausten sisällä (Iivonen, 2001). Puhetyylin tai -tavan
tutkimuksessa puhetilanteita on tarkasteltava puhujan, kuulijan ja tilanteeseen
liittyvien tekijöiden näkökulmasta (Hirschberg, 2000). Monissa tutkimuksissa on
todettu ikääntyneiden nopean puheen vastaanoton heikentyvän kognitiivisesti
vaativassa tilanteessa (esim. Cohen, 1987; Fallon ym., 2006; Tun ym., 1991;
Wingfield, 1996; Wingfield ym., 2005; Wingfield ym., 2006).
Tauotus
Tauko määritellään usein puheenvuoron sisäisten vokalisaatiojaksojen väliseksi
vaiheeksi (Sallinen-Kuparinen, 1990). On erilaisia näkemyksiä siitä, minkä mit54

tainen hiljaisen segmentin on oltava, jotta sitä voidaan pitää taukona (Hieke ym.,
1983; Strangert, 1990). Kynnysarvona on usein pidetty 250:tä ms, joka pohjautuu
Goldman-Eislerin (1968) tutkimuksiin, joiden mukaan tauoista 71,5 % sijoittuu
kestoltaan 0,25–1 sekunnin välille. Nykyisin tauko määritellään yleensä hiljaisuudeksi, jonka kesto on vähintään 200 ms (Iivonen, 2001; Laver, 1994). Osa signaalin katkoskohdista, esimerkiksi äännesegmentin keston pidentyminen tai soinnittoman klusiilin sulkeumavaihe, ovat äänteisiin kuuluvia sekvenssejä, jotka eivät
keskeytä puheen tuottoa (Laver, 1994). Hieke ym. (1983) pitävät käytettyjä kynnysarvoja liian korkeina, koska lyhyemmät 0,13–0,25 sekunnin tauot ovat yhteydessä puheen psykologisiin ja tekstuaalisiin tekijöihin. He suosittelevat 0,10 s:n
vähimmäisrajaa tauon kriteeriksi.
Tauot luokitellaan niiden tehtävän mukaan junktuuri- ja epäröintitauoiksi (Iivonen, 2001; Laver, 1990). Junktuuritauot signaloivat eritasoisia puheen rajakohtia, kuten kappaleen, virkkeen, lauseen, fraasin tai sananrajoja. Ne ovat kiinteässä
yhteydessä tekstin kieliopilliseen rakenteeseen. Spontaanin puheen epäröintitauot
liittyvät viestin kognitiiviseen suunnitteluun, kuten sanavalintaan ja lauserakenteen suunnitteluun (Laver, 1994; Määttä, 1993; Strangert, 1993). Sekä spontaanissa kerrontatehtävässä että luennassa kestoltaan pisimmät tauot ovat virkkeiden
välisiä taukoja, ja lyhyimmät ovat lauseensisäisiä (Korpijaakko-Huuhka & Aulanko, 1994; Strangert, 1993). Syntaktisten rajojen lisäksi taukojen esiintymistä
säätelee semantiikka, ja tauot esiintyvät usein ennen tärkeimpiä sanoja (Iivonen
ym., 1996a). Kuulijan viestin tulkintaa helpottavat myös fokusointitauot, joilla
kuulijan huomio kiinnitetään tärkeään sanaan tai ilmaukseen (Moore, 1991).
Taukojen osuus vaihtelee erilaisissa puheaineistoissa, mutta niiden osuus puheessa on lähes yhtä suuri kuin äänellisten ilmausten (Goldman-Eisler, 1968).
Haastattelutilanteissa taukojen osuudet vaihtelivat 4–54 % puheajasta, keskusteltaessa annetuista aiheista vaihtelu oli 13–63 %:n välillä, ja improvisoidussa puheessa 35–67 %. Spontaanissa puheessa taukojen osuus vaihteli 16–62 %. Sarjakuvakerronnassa suomalaisten puhujien (N = 5) väliset erot taukojen osuudessa
olivat suuria, ja taukojen prosentuaalinen vaihteluväli oli 22,8–43,5 % (Moore,
1991). Myös taukojen kestoissa oli paljon yksilöllistä vaihtelua. Fantin ym. (1990)
tutkimuksessa ruotsalaisilla lukijoilla (N = 5) tekstin taukojen vaihteluväli oli 15–
30 %. Strangertin (1993) aineistossa ei-ammattilaispuhujien taukojen osuus oli
spontaanissa monologissa 46 % ja ääneen lukemisessa 28 %. Television uutisten
lukijalla taukojen osuus oli vain 9 %. Sallinen-Kuparisen (1990) aineistossa luennan tauoista kolmasosa on virkkeiden välisiä taukoja. Koululaiset tauottavat luen55

taansa virkkeiden rajalla lähes aina (94,7 %), kerronnassakin se on lähes yhtä
yleistä (91,1 %).
Lukeminen ei vaadi samanlaista suunnittelua kuin spontaani puhe, ja se on
puhetta sujuvampaa. Kognitiivinen kuormitus on vähäisempää, koska lukija ei tee
leksikaalisia ja syntaktisia valintoja, ja siksi epäröintitaukoja esiintyy vähemmän
(Sallinen-Kuparinen, 1991; Strangert, 1993). Puheen tuoton ajallisiin ominaisuuksiin vaikuttavat yhdessä tehtävätyyppi ja puhujan yksilöllinen prosodinen tyyli
(Campbell, 2000; Moore, 1991; Strangert, 1993). Puhujat myös merkitsevät syntaktis-semanttiset rajakohdat eri tavoin. Toiset tauottavat enemmän syntaktisten
rajakohtien mukaan, ja toiset puherytmin mukaan ennakoiden seuraavan sanan tai
lauseen painotusta (Campbell, 2000).
Paino ja prominenssi
Painon käsitettä ja siihen liittyviä termejä on käytetty vaihtelevasti, ja niiden tulkinta on aiheuttanut epäselvyyttä (Terken & Hermes, 2000; Warren, 1999). Paino
on korvattu neutraalimmalla termillä prominenssi (Iivonen, 2001; Tuomainen,
2001). Prominenssi on yleiskäsite, jolla viitataan minkä tahansa puhunnoksen
osan prosodiseen esiin nostamiseen ympäristöstään, riippumatta siitä, millä keinolla se toteutetaan (Cruttenden, 1997; Iivonen, 2001, Suomi, 2005). Painollisuus
ilmenee prominenssina, joka toteutuu joidenkin prosodisten vihjeiden avulla.
Prominenssin vaihtelu on universaali puheen ominaisuus, mutta sen tuottamisen
keinot vaihtelevat eri kielissä (Terken & Hermes, 2000).
Kun tietty sana saa suuremman painon, on kyseessä sanapaino. Termillä viitataan tavujen suhteellisiin keskinäisiin prominenssisuhteisiin (Suomi, 2005; Vainio, 2010). Jos taas tietty sana toteutuu puheessa painollisempana kuin muut sanat,
on kyseessä lausepaino eli aksentti. Lausepainon toteuma-alana voi olla ilmaus
tai lausuma (Iivonen ym., 1987). Usein käytetään termiä puhunnos viittaamaan
selvien taukojen rajaamaan puhesuoritukseen (Suomi ym., 2006). Painotuksesta
käytetään myös termiä aksentointi (Suomi & Ylitalo, 2004; Suomi, 2005). Tässä
tutkimuksessa käytetään termejä sanapaino, lausepaino ja painotus tietyn puhunnoksen osan prosodisesta esiin nostamisesta ympäristöstään erottuvaksi. Tarkasteltaessa painotusta puhujan näkökulmasta käytetään termejä fokus ja fokusointi.
Puhujan painottamilla rakenteilla on suurempi sävelkorkeus, voimakkuus ja
pidentynyt kesto (Cruttenden, 1997; Kuijk & Bowes, 1999) sekä laajemmat ja
täsmällisemmät artikulaatioliikkeet (Aulanko, 2005) kuin painottomiksi jäävillä
rakenteilla. Painollisten tavujen akustinen selvyys lisääntyy (Cutler ym., 1997).
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Painon vaikutelma syntyy useammasta foneettisesta tekijästä tai niiden yhdistelmästä. Akustisesti havaittavat muutokset johtuvat amplitudin, keston ja äänen
perustaajuuden suhteellisesta vaihtelusta sekä vokaalien laadusta (Terken & Hermes, 2000; Tuomainen, 2001; Vainio, 2010). Kuitenkin näiden mitattavien ominaisuuksien ja niiden kielellisten tehtävien välinen yhteys on monimutkainen,
koska samoja ominaisuuksia ja niiden yhdistelmiä käytetään puheessa eri tehtäviin (Iivonen, 1998a; Vainio, 2010). Sana- ja lausepainoa signaloidaan sävelkorkeuden nousun lisäksi suomen kielessä myös voimakkuuden kasvulla (Vainio ym.,
2004). Perustaajuuden vuorovaikutusta intensiteetin, ajoituksen ja artikulaatiotarkkuuden kanssa ei ole tarkkaan selvitetty (Aulanko, 2005).
Suomen kielen sanapaino ei toteudu tonaalisesti normaalipainotteisessa sanassa, vaan se toteutuu kestojen avulla (Suomi & Ylitalo, 2004; Suomi, 2005). Jos
sana ei välitä tärkeää tietoa eli siinä ei ole prosodista korostusta, niin siinä ei
esiinny sävelkorkeusvaihtelua. Lausepaino sen sijaan signaloidaan suomessa
tonaalisesti. Voimakas prominenssi myös pidentää painotetun sanan kestoa, kun
taas kohtalainen paino ei pidennä sitä (Suomi ym., 2003; Suomi ym., 2006). Vahva lausepaino eroaa kohtalaisesta siten, että painotetussa sanassa F0:n taajuusmuutos on suurempi kuin kohtalaisen painon saavissa sanoissa. Painotushuippu
on korkeampi ja huipun jälkeen F0 laskee matalammalle kuin kohtalaisessa painossa (Suomi ym., 2003). Termillä mora pyritään ilmaisemaan tavun laajuutta tai
painavuutta, ja sillä viitataan tavun rakenteeseen (Toivanen ym., 2005). Tavun
ensimmäisestä vokaalista koostuva ydin on tavun ensimmäinen mora, ja sitä seuraavat samaan tavuun kuuluvat segmentit muodostavat kukin yhden seuraavan
moran, kuten esimerkiksi kolmimorainen VVC-tavu aal- sanassa aalto. Lausepainon saavissa sanoissa tonaalinen nousu-lasku-kuvio toteutuu siten, että nousu
tapahtuu sanan ensimmäisen moran aikana ja lasku pääasiassa toisen moran aikana (Suomi & Ylitalo, 2004; Suomi, 2005). Pitkällä tavulla alkavissa sanoissa paino toteutuu lähes kokonaan ensitavussa, mutta lyhyellä tavulla alkavissa sanoissa
se toteutuu osin ensimmäisessä, ja osin toisessa tavussa. Lyhyt ensitavu ei yksin
pysty toteuttamaan prominenssia.
Kielijärjestelmä määrittää sanan vahvimman tavun, kun taas lausepaino liittyy kielelliseen käyttäytymiseen (Suomi, 2005; Tuomainen, 2001). Se määräytyy
puhujan kommunikatiivisten aikomusten mukaan. Lauseen pääpainolla ilmaistaan
uutta informaatiota, vastakohtaa ja puhujan suhtautumista tai asennoitumista asiaan (Botinis ym., 2001; Toivanen ym., 2005). Suomessa on erotettavissa remaattinen, kontrastiivinen ja emfaattinen lausepaino (Iivonen, 2001; Toivanen ym.,
2005). Painollisuuden asteista ei-remaattinen, remaattinen ja kontrastiivinen ovat
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fonologisia (Suomi, 2005). Emfaattinen paino sen sijaan on liukuva muuttuja,
joka määräytyy pragmaattisesti. Lauseen pääpaino on lauseessa tai ilmauksessa
havaittava huomattavin painoaste, joka ilmaisee uutta informaatiota eli reemaa
(Suomi, 2005; Toivanen ym., 2005). Ilmauksen muu osuus jää taustaksi, jo tunnetuksi oletetun tiedon asemaan (teema). Kontrastiivinen paino ilmenee perustaajuuden laskevasta linjasta poikkeavana huippuna (Iivonen ym., 1996b; Vainio ym.,
2004), jossa toteutuu laajempi tonaalinen nousu-lasku-kuvio sekä keston pidentyminen (Suomi, 2005). Emfaattinen ja kontrastiivinen lausepaino hyödyntävät
remaattista painoa enemmän laajoja sävelkorkeuden vaihteluja (Toivanen ym.,
2005). Mitä tärkeäpää tietoa sana välittää, sitä suurempi on F0:n liike sen kohdalla, ja sitä enemmän myös äänteiden kestot pidentyvät.
Fokusoinnilla korostetaan semanttisesti tärkeää asiaa sana-, virke- tai lausetasolla (Botinis ym., 2001; Heldner, 1996). Se ei vain välitä tärkeää tietoa, vaan
vaikuttaa myös diskurssin rakenteeseen luomalla siihen koherenssia (Warren,
1999). Fokusoinnilla merkitään diskurssissa käsitteitä, joihin tullaan myöhemmin
viittaamaan (Cutler ym., 1997). Vanha tieto on tietoa, josta puhuja olettaa kuulijan
olevan tietoinen (Cruttenden, 1997). Se voi olla lingvistisesti vanhaa tai fyysisestä
tilanteesta pääteltävää. Emfaasi tarkoittaa erityiseen merkittävyyteen tai tähdennykseen liittyvää painotusta (Iivonen ym., 1996a; Vainio, 2010), joka ilmaisee
usein puhujan suhtautumista tai tunnetta. Se on puhujan mielestä jonkin erityisen
olennaisen tavun tai sanan korostamista, johon kuulijan tarkkaavuus ohjataan
(Laver, 1994; Toivanen ym., 2005).
Jotta prominenssin tuoton fysikaaliset ominaisuudet voidaan yhdistää niiden
toimintaan puheen prosessoinnissa, pitäisi tietää se, miten kuulijat hyödyntävät
lausepainoa tulkitessaan viestejä (Cutler ym., 1997; Terken & Hermes, 2000). Ei
kuitenkaan tiedetä tarkkaan, missä määrin fokuksen prosodisesta merkitsemisestä
on hyötyä lauseen ymmärtämisen kannalta (Warren, 1999). On arvioitu, että kuulija voi havaita puheessa vasta kolmen puolisävelaskelen sävelkorkeuden eron
luotettavasti (Nooteboom, 1997). Kuitenkin Rietveldtin ja Gussenhovin (1985)
tutkimuksessa jo 1,5 puolisävelaskeleen ero oli riittävä prominenssin havaitsemiseen. Iivonen ym. (1996b) käyttävät juuri havaittavissa olevan eron kriteerinä
yhden puolisävelaskelen eroa. Painon avulla kuuntelijat paikallistavat ilmauksen
fokuksen, ja sen aktiivinen etsintä edustaa semanttisesti tärkeimmän osan etsintää
puhujan viestistä (Cutler ym., 1997). Lausepainon etsintä prosodisen informaation
perusteella ja semanttisen fokuksen etsintä ovat todennäköisesti eri strategioita,
jotka toimivat samanaikaisesti saman tavoitteen saavuttamiseksi.
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Sanan pintarakenteen muistissa säilyttäminen on todennäköisempää, jos se on
fokusoitu lauseessa (Birch & Garnsey, 1995). Frazier ym. (2006) pitävät prosodiikkaa erittäin tärkeänä tukena kuullun puheen ymmärtämisessä. Se mahdollistaa
kuultujen lingvististen jaksojen mielessä pitämisen, kun aivot prosessoivat
ilmauksen kokonaisuutta. Normaalikuuloiset kuuntelijat tukeutuvat segmentaaliseen informaatioon, kun taas huonokuuloiset kuuntelijat turvautuvat enemmän
lingvistisiin odotuksiin lausepainon jakautumisesta uuden ja vanhan tiedon suhteen (Donselaar & Lentz, 1994). Painotettu informaatio on helpompaa prosessoida, koska signaalin laatu on parempi kuin painottamattomassa puheen osuudessa
(Cutler ym., 1997). Puheen segmentaalista laatua heikennettäessä myös normaalikuuloisten strategia muuttuu. He hyödyntävät enemmän informaation ja lausepainon välistä vastaavuutta eli turvautuvat korkeamman tason informaatioon puheen
prosessoinnissa (Donselaar & Lentz, 1994). Laadun heikentäminen häiritsee
enemmän uusien käsitteiden ymmärtämistä kuin jo aikaisemmin esiintyneiden
käsitteiden vastaanottoa (Cutler ym., 1997). Ikääntyneet ihmiset tukeutuvat
enemmän prosodisiin vihjeisiin kuin segmentaalisiin erotellessaan hälyllä häirityssä tilanteessa fonologisesti lähekkäisiä sanoja (Ben-David ym., 2011). He tunnistavat sanat oikein, mutta selvästi hitaammin kuin nuoret.
2.3.2 Ikääntyneille ihmisille suunnattu puhe
Kieleen liittyvät asenteet voivat muokata kielellistä käyttäytymistä ja tuottaa puhujan olettamusten pohjalta kuuntelijalle mukautettua puhetta (Cargile ym.,1994;
Gould & Dickson, 1997). Ikääntyneiden ihmisten kanssa käytetään usein erityistä
puheen tyylilajia, jota on nimitetty sekundaariseksi vauvakieleksi (secondary
baby talk) (Caporael & Culbertson, 1986) tai ikääntyneille suunnatuksi puheeksi
(elderspeak) (esim. Kemper, 1994; Kemper & Harden, 1999; Nussbaum ym.,
2005). Siitä on käytetty myös nimitystä holhoava puhe (patronizing speech)
(Brown & Draper, 2003; Gould ym., 2002). Puheen mukauttamista tapahtuu puhuttaessa lapsille, vammaisille henkilöille tai ikääntyneille ihmisille. Mukauttamisen tavoitteena on yleensä saavuttaa toimiva vuorovaikutus, mutta se voi pohjautua virheellisiin olettamuksiin ja stereotypioihin keskustelukumppanin kommunikaatiokyvystä tai tarpeista. Ikääntyneille suunnattua puheen muotoa voidaan pitää
yhtenä ageismin eli ikärasismin muotona (Brown & Draper, 2003; Chye & David,
2006; Nussbaum ym., 2005). Toisaalta selkokielen käyttämisestä radiouutisissa,
jossa esitysnopeus on hitaampi, on saatu hyvää palautetta myös terveiden ikääntyneiden testiryhmältä (Selkokieli, 2012). Selkokieli määritellään kielen muodok59

si, joka on mukautettu rakenteeltaan, sisällöltään ja sanastoltaan yleiskieltä ymmärrettävämmäksi ja luettavammaksi.
Vastaanottajan tulkintakykyä aliarvioivasta puhetavasta käytetään termiä ylimukautettu puhe (overaccommodative speech) (Brown & Draper, 2003; Ryan ym.,
1986; Worrall & Hickson, 2003). Cohen ja Faulkner (1986) pohtivat, heijastaako
ikääntyneille ihmisille suunnattu puhe holhoavaa asennetta kuulijaan vai edustaako se puheen toiminnallista mukauttamista kuulijalle sopivaksi ja kommunikaatiota helpottavaksi. Ikääntyneiden ihmisten omasta mielestä heille suunnattu ylimukautettu puhe on loukkaavaa, vaikka heitä hoitavat ihmiset kuvittelevat ikääntyneiden pitävän puhetyylistä, ja he pitävät sitä hyödyllisenä hoito- ja vuorovaikutustilanteissa (Brown & Draper, 2003; Chye & David, 2006). Ikääntyneet voivat
joutua alentavan ja holhoavan puhetavan kohteeksi. Puhe muistuttaa lapsille
suunnattua puhetta ja ikääntyneitä voidaan puhutella lempi- tai hellittelynimillä
tai kehua ja kannustaa kuin lapsia.
Elderspeak-termille ei löydy sitä hyvin kuvaavaa ja tiivistä käännöstä suomen
kielessä. Suomessa on tutkittu hoitokeskusteluja terveydenhuollon potilaiden
kanssa (Pihlajaharju, 1998) tai sosiaalityöntekijöiden ja ikääntyneiden välistä
keskustelua sisällön näkökulmasta (Leinonen, 2000). Suomenkielinen tutkimus
on ollut pääasiassa keskustelun tutkimusta, eikä kokeellista tutkimusta ole tehty
ikääntyneille ihmisille suunnatun puheen lingvistisistä ja prosodisista ominaisuuksista. Suomalaisessa lapsen kielen tutkimuksessa käytetään lapsille mukautetusta puheesta termejä hoivapuhe (baby-talk), hoivakieli (motherese) ja lapselle
suunnattu puhe (child directed speech) (Laalo & Kunnari, 2004). Käytän työssäni
termistä elderspeak suomalaisena ilmauksena muotoa ikääntyneille suunnattu
puhe.
Ikääntyneille suunnattu puhe on luonteeltaan yksinkertaistettua puhetta, jolle
on tyypillistä liioiteltu prosodiikka (sävelkorkeuden vaihtelu ja painotus) sekä
suurempi äänen voimakkuus ja huolellinen artikulointi (Burke & Shafto, 2008;
Kemper, 1994; Kemper & Harden, 1999; Ryan ym., 1986). Puheessa käytetään
tavanomaista korkeampaa perusäänen taajuutta, yksinkertaistettua sanastoa ja
kielioppia, hidastettua puhenopeutta, liioiteltua sanapainoa sekä enemmän toistoja,
kysymyksiä ja käskymuotoja (Brown & Draper, 2003; Kemper & Kemtes, 1999;
Nussbaum ym., 2005). Taukojen kestot ovat pidempiä ja ilmaukset sisältävät
vähemmän lauseita ja monimutkaisia syntaktisia rakenteita kuin tavallinen puhe
(Kemper ym., 2004). Ikääntyneille suunnattu puhe sisältää enemmän leksikaalisia
täytesanoja sekä vähemmän sidoksisuutta tuovia kausaalisia tai temporaalisia
pronomineja ja sidesanoja. Hoitotilanteissa fraaseissa käytetään yksittäisiä avain60

sanoja ja runsaasti toistoa (Chye & David, 2006). Hoitolaitoksissa asuvista ikääntyneistä eniten hoivaa tarvitsevat asukkaat ovat tämän puhetyylin kohteina selvästi enemmän kuin ikääntyneet, joiden toimintakyky on parempi (Caporael & Culbertson, 1986).
Nuoret aikuiset omaksuivat yksinkertaistetun puhetyylin antaessaan ohjeita
ikääntyneille henkilöille myös kokeellisissa tutkimustilanteissa, joissa nuorten
aikuisten ja ikääntyneiden tuli tehdä kartanpiirrostehtävää pelkästään kuultujen
ohjeiden varassa (Kemper ym., 1995; Kemper ym., 1996). Ikääntyneet kokeeseen
osallistujat esittivät runsaasti tarkentavia kysymyksiä heitä tehtävässä suullisesti
ohjanneille nuorille aikuisille. Oletettiin, että heidän kysymyksensä saivat nuoret
omaksumaan ikääntyneille suunnatun puhetyylin koetilanteessa (Kemper ym.,
1995). Toisessa tutkimusasetelmassa kysymysten esittäminen oli kiellettyä, mutta
silti nuoret omaksuivat spontaanisti yksinkertaistetun puhetyylin (Kemper ym.,
1996). Se ei ollut seurausta kuulijoiden käytöksestä, vaan nuorten toimintaa ohjasivat todennäköisesti stereotyyppiset mielikuvat ikääntyneiden ihmisten kommunikaatio-ongelmista. Kokeeseen osallistuneet ikääntyneet ihmiset olivat hyväkuntoisia, eivätkä eronneet nuorista sanavaraston tai koulutuksen suhteen, eikä kenelläkään heistä ollut vaikeaa kuulovikaa. Nuorten puhe oli tempoltaan hidasta ja
lauseet olivat lyhyitä. Se sisälsi vähemmän väittämiä ja monimutkaisia syntaktisia
rakenteita kuin nuorille suunnattu puhe. Ohjeissa oli enemmän sanoja, fraaseja,
ohjeita ja toistoja. Nuorten käyttämä prosodiikka ei eronnut sen mukaan, oliko
vastaanottajana nuori vai ikääntynyt kuuntelija. He käyttivät yleensä laajempaa
sävelkorkeuden vaihtelua kuin ikääntyneet puhujat riippumatta siitä, ohjasivatko
he ikätovereitaan vai ikääntyneitä kuuntelijoita.
Nuorten ja ikääntyneiden välistä kommunikaatiota on tutkittu vähän eiinstitutionaalisissa tilanteissa. Ikään liittyvä yleinen stereotypia on ikääntyneiden
ihmisten haluttomuus ottaa käyttöön uutta teknologiaa sekä heidän heikot kykynsä sen käyttäjinä. Thimmin ym. (1998) tutkimuksessa nuoret aikuiset opastivat
kuvitteellisesti kolmea 82-vuotiasta ja yhtä 32-vuotiasta naista käyttämään kelloradiota. Pelkkä ikä sai nuoret käyttämään holhoavaa puhetapaa opastustilanteissa.
He olettivat ikääntyneillä naisilla olevan ohjeiden vastaanoton vaikeuksia sekä
teknisen tiedon ja kokemuksen puutetta. He viittasivat paljon ikään liittyviin asioihin ja vaikeuksiin sekä pyysivät kuulijalta usein palautetta ja käyttivät runsaasti
kannustusilmauksia. Positiiviset stereotypiat vaikuttivat jonkin verran puhetyyliin.
Opastaessaan aktiiviseksi ja toimintakykyiseksi luonnehdittua ikääntynyttä naista
he käyttivät vähemmän holhoavaa puhetta, mutta hänellekin puhuttiin eri tavalla
kuin 32-vuotiaalle. Puhetta oli määrällisesti enemmän ja se sisälsi paljon taukoja
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sekä intonaationvaihtelua. Miespuhujat mukauttivat puhettaan vähemmän ohjatessaan positiivisesti kuvailtua ikääntynyttä naista, naiset mukauttivat puhettaan
samalla tavalla kaikille ikääntyneille. Naispuhujat käyttivät liioiteltua intonaatiota,
ja puhe sisälsi paljon pitkäkestoisia taukoja.
Ikääntyneille ihmisille suunnatun puheen edut ja haitat
Ikääntyneille ihmisille suunnattu puhe vaikuttaa heidän tunteisiinsa ja käsitykseensä omasta itsestään ja omista kyvyistään viestittämällä heille, millaisena muut
heitä pitävät (Burke & Shafto, 2008). Ikääntyneille suunnattu puhe voi joissakin
tilanteissa helpottaa heidän suoriutumistaan kognitiivista tehtävistä ja toisissa
tilanteissa haitata sitä. Puheen piirteet eivät ole vain joko vastaanottoa helpottavia
tai haittaavia. Tarkkaan ei tiedetä sitä, mitkä ikääntyneille suunnatun puheen piirteet ovat hyödyllisiä ja mitkä eivät (Kemper & Harden, 1999). Ei ole myöskään
selvää, että puhujat osaavat käyttää juuri oikeita puheen vastaanottoa helpottavia
keinoja kommunikaation tukemiseksi (Kemper & Kemtes, 2000). Puheen mukauttaminen voi auttaa puheen vastaanottoa prosessointikykyjen heikentyessä,
mutta toisaalta puheen stereotyyppinen mukauttaminen pelkästään iän mukaan
voi ärsyttää ja loukata kuulijaa (Brown & Draper, 2003; Caporael & Culpertson,
1986; Gould ym., 2002; Kemper & Harden, 1999; Nussbaum ym., 2005). Chye ja
David (2006) pitävät ikääntyneille suunnattua puhetta jopa uudelleen sosiaalistamisen eli laitostamisen välineenä, kun ikääntynyt tulee päivätoimintakeskuksen
asiakkaaksi. Tasapainoilu kuulijaa helpottavan ja holhoavan tai alentavan puheen
sävyjen välillä on haasteellista, ja ero niiden välillä voi olla hyvin vähäinen
(Wingfield & Stine-Morrow, 2000; Worrall & Hickson, 2003). Ikääntyneiden
kuuntelijoiden miellyttäväksi kokema radion selkopuhe on tempoltaan tavallista
hitaampaa (Selkokieli, 2012). Puhe ei ole kuitenkaan innotonta, vaan sen rytmi on
luonnollinen ja tuo sanojen sekä lauseiden rajat selvästi esiin.
Ikääntyneitä kuulijoita hyödytti nuorten aikuisten mukautettu puhetyyli, koska he selviytyivät paremmin tehtävistä nuorten antamien ohjeiden mukaan kuin
ikätovereidensa antamilla ohjeilla (Kemper ym., 1995; Kemper ym., 1996). Nuoret puhuivat hitaammin sekä käyttivät lyhyitä ilmauksia, mutta ilmaisujen ja sanojen kokonaissanamäärä oli suurempi ohjattaessa ikääntyneitä ihmisiä. Nuoret
helpottivat puhettaan käyttämällä yksinkertaisia kieliopillisia rakenteita. He vähensivät sivulauseiden määrää, ja erityisesti vasemmalle haarautuvien lauseiden
käyttöä. He käyttivät vaihtelevaa sanavarastoa, mutta vähensivät väittämien esiintymistiheyttä sekä toistivat ohjeita usein. Nuoret mukauttivat puhettaan lisää teh62

tävän vaikeutuessa. Työmuistin rajoitukset heikentävät ikääntyneiden henkilöiden
suorituskykyä koetilanteessa, jossa on suoritettava tehtäviä auditiivisten ohjeiden
mukaan (Kemper, 1992). Nuorten käyttämä mukautettu puhe vähensi työmuistin
kuormitusta, koska he antoivat ikääntyneille kuulijoille enemmän tietoa ja pakkasivat tiedon lyhyempiin ja yksinkertaisempiin ilmauksiin (Kemper ym., 1996;
Kemper & Kemtes, 1999).
Ikääntyneiden kuuntelijoiden puheen ymmärtämistä ja muistamista helpottaa
voimakas avainsanoja korostava painotus (Cohen & Faulkner, 1986). Jos fokaalinen paino puuttuu tai se on väärin sijoitettu, ikääntyneiden kuuntelijoiden muistaminen vaikeutuu. Fokaalinen paino voi toimia jonkinlaisena esiprosessoijana
kuulijalle, jolloin puhe on jo osittain koodattu ja prosessointikapasiteetin vaatimukset vähenevät. Jos lauseen syntaksi ja prosodiikka ovat konfliktissa ja jos
päälauseiden rajoja ei merkitä prosodisesti oikein, ikääntyneiden lauseiden muistaminen vaikeutuu ja virheitä tulee enemmän kuin nuorilla (Titone ym., 2006;
Wingfield, Wayland ym., 1992). Ikääntyneet kuuntelijat tukeutuvat prosessoinnissaan enemmän prosodiikkaan kuin nuoret. He luottavat prosodiseen kontuuriin
tärkeiden puheen elementtien osoittajana sekä hyödyntävät sitä lauseiden muistamisessa (Wingfield & Stine-Morrow, 2000). Wingfieldin ym. (2000) tutkimuksessa ikääntyneet kuulivat vain sanan alun, jota seurasi tavujen määrän ja painon
paljastava suodatettu signaali. He tukeutuivat prosodiikkaan tehokkaasti, vaikka
osa sanan segmentaalisesta informaatiosta oli suodatettu pois. Myös Hoyten ym.
(2009) totesivat sekä nuorten että ikääntyneiden puheen vastaanoton säilyvän
hyvänä, vaikka yksi prosodinen vihje poistettiin puhesignaalista. Ikääntyneiden
vastausaika vain hieman hidastui nuoriin verrattuna.
Ylimukautettu puhetapa (huolellinen ja liioiteltu intonaatio, lyhyet ja paljon
toistoa sisältävät lauseet, yleiset sanat) helpotti videolla esitettyjen lääkkeen käyttöohjeiden muistamista sellaisten ikääntyneiden kuuntelijoiden ryhmässä, joilla
oli hyvä työmuisti (Gould & Dixon, 1997). Puhetyylillä ei ollut merkitsevää vaikutusta tekstin muistamiseen nuorten ja heikomman työmuistin omaavien ikääntyneiden ryhmissä. Ilmauksen keskipituuden vähentäminen, eli lauseiden lyhentäminen tai pilkkominen taukoja lisäämällä, voi vaikeuttaa ymmärtämistä hajaannuttamalla informaatiota liian moniin lauseisiin, mikä rasittaa työmuistia (Kemper
& Harden, 1999). Puheen selvyyden ja prosodisten piirteiden on havaittu tukevan
ikääntyneiden puheen vastaanottoa monissa tutkimuksissa (Wingfield & StineMorrow, 2000). Toisaalta Kemperin ja Hardenin (1999) tutkimuksessa todettiin
ainakin liioitellun prosodiikan (sävelkorkeuden lisääminen, voimakas kontrastiivinen painotus, painotus ennen ja jälkeen ohjeiden avainsanojen, hidas puhenope63

us ja vokaalien pidentyminen) heikentävän ikääntyneiden tutkittavien ohjeiden
mukaista toimintaa. Muut ikääntyneille suunnatun puheen piirteet (toistot, ilmauksien laajentamiset, semanttiset tarkennukset, lauseiden keskipituuden vähentäminen) sen sijaan helpottivat suoriutumista.
Puhujan äänen tuttuudesta on havaittu olevan hyötyä puheen vastaanotossa
(Yonan & Sommers, 2000). Huolimatta heikommasta äänten muistamisesta ja
tunnistamisesta ikääntyneet kuuntelijat hyötyivät yhtä paljon tai jopa enemmän
kuin nuoret sanojen tai lauseiden kuulemisesta tutuilla äänillä. Kuunteluolosuhteiden vaikeutuessa puhujan tuttuudesta hyötyivät molemmat ikäryhmät varsinkin
lauseita kuunneltaessa, jolloin huomio kiinnittyy puhujan äänen prosodisiin ja
rytmisiin piirteisiin. Pilottin ym. (2001) tutkimuksessa nuoret aikuiset tunnistivat
uudet hälyllä häirityt sanat heille edeltävästä tehtävästä tutuiksi tulleiden puhujien
äänellä paremmin kuin vierailla äänillä. Ikääntyneillä sama ilmiö tuli esiin vain
tilanteessa, jossa he sanantunnistustehtävää edeltäneessä tehtävässä tutustuivat
ääniin opettelemalla yhdistämään tietyn nimen tiettyyn ääneen. Tulokset tukevat
johtopäätöstä, jonka mukaan ikääntyneiden kuuntelijoiden kyky koodata äänen
piirteitä ei sinänsä muutu, mutta heidän kykynsä tehdä sitä spontaanisti tehtävätyypistä riippumatta heikkenee. Mahdollisesti ikäkuulo heikentää kykyä koodata
äänen piirteitä silloin, kun huomio joudutaan keskittämään lingvistiseen informaatioon. Ikäkuulo pakottaa kuuntelijan suuntaamaan kognitiivisia resurssejaan
jo foneettisen tiedon käsittelyyn, minkä vuoksi hän ei pysty samanaikaisesti painamaan mieleensä kuulemansa äänen piirteitä.
Vaikka ikääntyneet kuuntelijat suoriutuivat paremmin tehtävistä nuorten mukautetulla puhetavalla, he raportoivat kuitenkin kokeneensa enemmän kommunikaatio-ongelmia nuorten puhujien kuin ikätovereidensa kanssa (Kemper ym.,
1996; Kemper & Kemtes, 1999). Erityisesti se, että nuoret puhujat käyttivät suurempaa sävelkorkeuden vaihtelua, vaikutti ikääntyneiden kuuntelijoiden arvioihin
omasta kommunikaatiokyvystään. He arvioivat tällöin omat kommunikaatiokykynsä heikommiksi. Todennäköisesti he pitävät erityisesti sävelkorkeuden vaihtelua mukauttamisen muotona, jonka taustalla ajatellaan olevan kommunikaatioongelmien helpotus. Ilmiö ei noussut esille Cohen ja Faulknerin (1986) tutkimuksessa. He päättelivät puheesta tulevan loukkaavaa kuulijalle, jos se koostuu erittäin yksinkertaisesta sanastosta ja lauserakenteista tai jos painotus on äärimmäisen liioiteltua. Vaikka lääkeohjeiden muistaminen mukautetulla puhetavalla oli
parempaa, subjektiiviset reaktiot puhujaan olivat negatiivisia (Gould & Dixon,
1997). Toisaalta puheen piirteitä arvioitaessa ylimukautettu puhe arvioitiin paremmaksi. Ohjeiden selkeyttä, puheen selvyyttä, huolellista ja hidasta puhetapaa
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pidettiin positiivisina piirteinä, mutta toisaalta kaikki sekä nuoret että ikääntyneet
pitivät puhetyyliä holhoavana ja alentavana. Mukautettua puhetta käyttänyttä
puhujaa pidettiin toisaalta kilttinä ja välittävänä, mutta samanaikaisesti hänet
arvioitiin holhoavaksi ja epäkunnioittavaksi (Gould ym., 2002). Mahdollisesti
tiettyjä puheen mukauttamisen piirteitä pidetään ärsyttävinä, ja ne voivat jopa
heikentää suoriutumista, kun taas toiset piirteet helpottavat puheen ymmärtämistä
ja muistamista (Kemper & Harden, 1999; Goud ym., 2002).
Ryan ym. (1986) ovat esittäneet vuorovaikutuksellisen mallin ikääntyneiden
ihmisten kommunikatiivisesta ahdingosta (Interactive model for communicative
predicament of aging). Ikääntymismuutokset saavat keskustelukumppanin muodostamaan tulkinnan ikääntyneen henkilön vähentyneestä kompetenssista, ja tämä
stereotyyppinen mielikuva aiheuttaa puheen mukauttamista. Matalat odotukset
kommunikaatiokyvystä, holhoava puhe, aiheiden ja syntaksin yksinkertaistaminen
sekä kommunikaation välttely voivat aiheuttaa ikääntyneen ihmisen itseluottamuksen ja minäkuvan heikkenemistä. Hän voi vetäytyä sosiaalisista suhteista ja
riippuvuus muista lisääntyy sekä vähitellen hän alistuu itselleen suunnattuun puhekoodiin (Brown & Draper, 2003; Nussbaum ym., 2005). Kommunikaation
määrä sekä kommunikatiivinen paine ympäristön taholta monimutkaisempaan
kommunikointiin vähenee (Wingfield & Stine-Morrow, 2000; Worrall & Hickson,
2003). Tällöin ikääntyneet itse sisäistävät helposti negatiivisen kuvan omista
kyvyistään, ja tämä voimistaa kompetenssin heikentymistä. Kemper ym. (1995 ja
1996) arvioivat ikääntyneiden raportoimien kommunikaatio-ongelmien nuorten
kanssa johtuvan siitä, että nuorten käyttämä puhetapa voimisti Ryanin ym. (1986)
mallin mukaista ikääntyneiden kuuntelijoiden heikkoa käsitystä omista kyvyistään koetilanteessa. Chye ja David (2006) pitävät ikääntyneille suunnattua puhetta
varsinkin laitosoloissa vastaavalla tavalla itseään toteuttavana profetiana.
Ikääntyneiden ihmisten kommunikaation tukeminen arvostavalla tavalla
Ikääntyneiden ihmisten kommunikaatiota ja vuorovaikutusta tukee rauhallinen ja
meluton kommunikaatioympäristö (Worrall & Hickson, 2003). Työmuistin liiallista kuormitusta ja nopeaa informaation tulvaa voidaan tarvittaessa vähentää.
Nämä voivat kuormittaa ikääntyneiden puheen vastaanottoa (Wingfield ym.,
2006). Kontekstin hyödyntäminen ja puheen normaalit prosodiset piirteet tukevat
puheen vastaanottoa (Hoyte ym., 2009; Titone ym., 2006).
Ryanin ym. (1995) kommunikaation tehostamismallissa kieltä pidetään
kompleksisena prosessina, jossa sosiaaliset tekijät ovat yhtä tärkeitä kuin fysiolo65

giset ja kognitiiviset tekijät. Kun ikääntyneiden kommunikatiiviset kyvyt arvioidaan yksilöllisesti, todennäköisyys valita heille sopiva tapa kommunikoida kasvaa.
Jos puhekumppani räätälöi puheen puhujan yksilöllisten tarpeiden mukaan eikä
ikään liittyvien stereotypioiden perusteella, hän mahdollistaa ikääntyneen ihmisen
taitojen ja kykyjen maksimaalisen käytön. Vieraammille ihmisille sopivan kommunikaatiotyylin löytäminen ei ole aina helppoa, koska ihmisten taustat ovat
hyvin erilaisia (Pekkala, 2011). Koulutustaustalla on vaikutusta ikääntyneiden
ihmisten testisuoriutumiseen kielellisiä taitoja mittaavissa testeissä, mutta keskustelupuheessa matalamman koulutuksen saaneet ikääntyneet suoriutuvat yhtä hyvin kuin ikätoverinsa (Mackenzie, 2000). Neurologisesti terve, korkeasti koulutettu ja aktiivinen ikääntynyt henkilö selviää yleensä hyvin vaativissakin viestintätilanteissa (Korpijaakko-Huuhka & Klippi, 2010). Myös laitoshoidossa ikääntyneiden kommunikaation tukeminen arvostavalla tavalla on tärkeää, koska ylimukautetun puhetavan on havaittu heikentävän ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia ja
omanarvontuntoa sekä lisäävän passiivisuutta ja riippuvaisuutta (Brown & Draper,
2003; Nussabaum ym., 2005).
2.4

Geronteknologian tavoitteet

Kielitoimisto on virallistanut gerontechnology-käsitteen suomennokseksi sanan
geroteknologia. Se ei ole kuitenkaan vakiintunut käyttöön, vaan yleisemmin suomalaisissa hankkeissa käytetään muotoa geronteknologia (Kaakinen & Törmä,
1999). Nimensä mukaisesti se on teknologista tutkimusta ja kehittämistä, johon
yhdistetään tutkimustietoa ihmisen ikääntymisestä (Bouma, Fozard ym., 2000;
Topo, 2010). Sen tutkimuskohteena on ikääntyneiden ihmisten vuorovaikutus
teknologisten tuotteiden sekä teknisen ja rakennetun ympäristön kanssa (Fozard,
1997; Kuusi, 2001; Rietsema, 1994). Geronteknologia on luonteeltaan monitieteellistä ja -ammatillista. Se kattaa tuotesuunnittelun lisäksi ympäristön ja palveluiden suunnittelun. Kehitettäessä sovelluksia ikääntyneille ihmisille, joilla on jo
vaikeita toiminnanvajauksia, pitää pystyä huomioimaan kaikki sovelluksen käyttöön vaikuttavat tahot ja ihmiset sekä heidän erilaiset tarpeensa (Topo, 2010).
Geronteknologian tavoitteena on kehittää tuotteita ja sovelluksia, jotka palvelevat ikääntyneiden ihmisten tarpeita ja tukevat heidän arjessa selviytymistään.
Heidän kohdallaan korostuvat asumisen esteettömyyttä ja turvallisuutta tukevat
teknologiset ratkaisut sekä toimintakyvyn heikkenemisen aiheuttamien haittojen
vähentäminen hyvällä suunnittelulla (Jauhiainen & Kärnä, 2008; Topo, 2010).
Heikkenevien kykyjen kompensoinnin lisäksi teknologisilla ratkaisuilla voidaan
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tukea itsenäistä ja omatoimista elämää. Osallisuutta ja osallistumista tukeva teknologia helpottaa yhteydenpitoa muihin ihmisiin, palvelujen hankintaa sekä liikkumista (Bouma, Fozard ym., 2000; Graafmans & Taipale, 1998; STM, 2008;
Törmä ym., 2001). Hyvinvointiteknologian avulla voidaan seurata ikääntyneiden
ihmisten terveyttä ja turvallisuutta kotioloissa. Laitoksissa tapahtuvaa hoitotyötä
tuetaan teknologisilla ratkaisuilla.
Ikäsyrjintä ja erilaiset stereotypiat ikääntyneiden tekniikan käyttötaidoista sekä toimintakyvystä ovat tavallisia (Holt, 2002; Konsensuslausuma, 2012; Topo,
2010). Tämän ikääntymisen kulttuurisen taakan vuoksi geronteknologia-käsitettä
on pidetty leimaavana ja väitetty, etteivät ikääntyneet halua muodostaa erityisryhmää, jolle suunnitellaan omia tuotteita (Topo, 2010). Käyttäjälähtöistä teknologista tutkimusta ja tuotekehitystä on korostettu 2000-luvulla. Kaikille sopivan
suunnittelun lähtökohtana on ympäristön ja sen esineiden käytön helppous mahdollisimman laajalle käyttäjäryhmälle ilman erityissuunnittelua (Ovaska ym.,
2005; Scialfa & Fernie, 2006; Topo, 2010; Väyrynen ym., 2004). Ikääntyneille
suunniteltu käyttöliittymä usein riittää varmistamaan käytettävyyden, eikä tällöin
tarvitse suunnitella täysin uutta teknistä tuotetta (Väyrynen ym., 2006).
Vaikka geronteknologia kehittää ikääntyneille käyttäjille soveltuvaa teknologiaa, on sen kantava ajatus, että tuote suunnitellaan kaikille sopivaksi (Kuusi,
2001). Käsitteinä geronteknologia, kaikille sopiva suunnittelu, esteetön ja mukaan
ottava suunnittelu ovat lähellä toisiaan. Tässä työssä käytetään käsitettä geronteknologia, koska järjestelmän kehittämisprojektin tausta ja toteutustapa noudattivat
geronteknologisia lähtökohtia.
2.4.1 Käytettävyys ja käyttäjäkeskeisyys
Tuotteen käytettävyys ei ole käyttöliittymän yksittäinen ominaisuus, vaan se
koostuu useista osatekijöistä (Nielsen, 1993). Siitä, miten helppoa sitä on oppia
käyttämään, kuinka tehokas se on, kuinka hyvin sen käyttö on muistettavissa.
Käytettävyys liittyy myös virheiden käsittelyn helppouteen ja tuotteen käytön
miellyttävyyteen. Helppo opittavuus lisää käytettävyyttä, ja tuotetta on pystyttävä
käyttämään tauon jälkeen ilman uutta oppimista. Käytettävyys on enemmänkin
käyttäjän ja tuotteen välisen vuorovaikutuksen ominaisuus (Mäntylä, 2001; Rosson & Carroll, 2002; Väyrynen ym., 2004). Siihen vaikuttavat ihmisen kyvyt,
taidot, oppiminen, kognitio sekä työskentelykonteksti. Monet teknologiset tuotteet
ovat vaikeakäyttöisiä, koska tuotekehitys keskittyy usein tuotteeseen käyttäjää
huomioimatta (Sinkkonen ym., 2006; Väyrynen ym., 2004). Suunnitteluprosessin
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aikana ihmiset muuttuvat laatikoiksi toimintamallissa, ja käyttäjien inhimillinen
toimintaympäristö unohtuu. Ihmisen ja tuotteen väliseen suhteeseen liittyviä tekijöitä on tärkeä tutkia. Käytettävyyttä pidetään joskus kapea-alaisesti ihmisen ja
koneen välisenä vuorovaikutuksena eikä huomioida ihmistä organisaation jäsenenä, tahtovana ja tuntevana toimijana.
Käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla tarkoitetaan tuotekehitysprosessia, jossa
tuotteen potentiaalisia käyttäjiä otetaan mukaan suunnitteluprosessiin (Sinkkonen
ym., 2006; Väyrynen ym., 2004). Käyttäjäkeskeistä suunnittelua pidetään joskus
kalliina ja aikaa vievänä prosessina (Mäntylä, 2001). Valmistajat nojaavat olettamuksiin sekä stereotypioihin ja kehittävät tuotteita omasta näkökulmastaan. Yrityksissä käytettävyyteen sijoitetun rahan odotetaan tuottavan voittoa, eikä tuoton
ennustaminen ole aina helppoa (Rosson & Carroll, 2002). Käyttäjäkeskeinen
suunnittelu on kuitenkin yleistynyt, koska käyttäjien mukaanotto suunnitteluun
heti alussa lyhentää suunnitteluaikaa, mikä vähentää kustannuksia sekä parantaa
tuotteiden laatua (Ovaska ym., 2005; Sinkkonen ym., 2006; Väyrynen ym., 2004).
Osallistuvassa suunnittelussa käyttäjät osallistuvat käytettävyystestaukseen,
ja voivat vaikuttaa tuotekehitykseen. Tuotekehitys vaatii sekä käyttäjä- että käytettävyystutkimuksen (Kirvesoja, 2001; Ovaska ym., 2005; Väyrynen ym., 2004).
Käyttäjätutkimuksessa valitaan joukko tuotteen käyttäjiä ja jokin heille tyypillinen
toiminto. Tehtäväanalyysin ja havainnoinnin avulla saadaan tietoa käyttäjien tehtävien suorittamisesta ja etsitään keinoja tukea heidän toimintojaan uudella teknologialla. Näin saadaan käyttäjät mukaan suunnitteluprosessiin, ja asetetaan tuotteelle käyttäjäkeskeiset vaatimukset. Käytettävyystutkimuksessa mitataan tuoteratkaisun hyödyllisyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä tuotteen käyttötilanteessa
(Sinkkonen ym., 2006; Väyrynen ym., 2004). Kokeellisessa käytettävyystutkimuksessa havainnoidaan systemaattisesti tuotteen käyttäjien vuorovaikutusta
prototyypin kanssa tehtävien suoritustilanteessa. Käyttäjäkoe termillä voidaan
myös viitata kontrolloiduissa oloissa tapahtuvaan käyttäjien ja tuotteen välisen
vuorovaikutuksen arviointiin (McClelland, 1995). Laboratoriossa tehtyjä tutkimuksia on kritisoitu siitä, että niiden häiriöttömissä olosuhteissa toteutettu toiminnan tarkastelu ei vastaa todellisia käyttötilanteita (Mäntylä, 2001; Ovaska ym.,
2005; Ross & Carrol, 2002). Toisaalta Sinkkonen ym. (2006) toteavat, että jokainen laboratoriossa löydetty järjestelmän virhe on virhe myös todellisessa käyttötilanteessa. Kun virhe korjataan, on tuloksena parempi tuote.
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2.4.2 Ikääntyneiden ihmisten oppiminen suunnittelun näkökulmasta
Ikääntymismuutoksia on pidetty usein oppimisen esteinä tai hidasteina. Laajoista
pitkittäistutkimuksista saatu tieto älykkyyden pysyvyydestä aikuisiällä on muuttanut käsityksiä iän, kykyjen ja koulutettavuuden suhteista. Ikääntyneiden ihmisten oppimisessa ja opiskelussa korostuu aiemman koulutushistorian merkitys,
koska erot koulutuskokemuksissa sukupolvien välillä ja sukupolvien sisällä ovat
vielä suuret (Schaie & Willis, 2002; Suutama, 2010; Tikkanen, 2010). Ikääntyneet
oppijat voivat suhtautua epäillen oppimistilanteisiin, koska ovat sisäistäneet stereotyyppisen käsityksen iän myötä huononevasta muistista ja oppimiskyvystä.
Opetusmuotojen ja ympäristöjen suunnittelu on tärkeää. Aistitoimintojen
muutosten vuoksi kirjallisen ja visuaalisen materiaalin tulee olla selkeää ja toisiaan tukevaa (Ackerman, 2008; Kuusinen & Paloniemi, 2003; Schaie & Willis,
2002; Suutama, 2010). Tietoteknisten välineiden käytössä on huomioitava värit,
valaistus, kontrasti, toimintanopeus ja tekstikoko. Ikääntynyt oppija tarvitsee
enemmän aikaa ja harjoittelua uusien asioiden omaksumiseen. Opittavan aineksen
liittäminen aiemmin opittuun ja elämänkokemuksiin, keskeisten asioiden korostus,
materiaalin merkityksellisyys ja kertaus helpottavat oppimista. Hitaampi tempo
asioiden esittämisessä sekä visuaalisesti että auditiivisesti kompensoi hidastunutta
tiedonkäsittelyä (Kuusinen & Paloniemi, 2003; Schaie & Willis, 2002). Nopeaa
verbaalisten ohjeiden virtaa ei ole helppo pitää työmuistissa. Opittavan aineksen
jakaminen pienempiin osiin tehostaa oppimista, koska tarkkaavaisuuden ja keskittymisen pitkäaikaista ylläpitoa vaativat tilanteet kuormittavat enemmän ikääntyneitä ihmisiä (Suutama, 2010). Nuorempiin verrattuna he menestyivät heikommin
luokkahuonetilanteessa oppimisessa, jossa ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa informaation tulonopeuteen (Beier & Ackerman, 2005). Kun suoriutumista verrattiin itseopiskeluun annettujen kirjallisten materiaalien kanssa, ero oppimisessa
pieneni tai hävisi kokonaan. Ikääntyneet osallistujat pystyivät prosessoimaan ja
oppimaan tietoa omassa tahdissaan.
Keinotekoinen koe- tai oppimistilanne ei välttämättä motivoi ikääntyneitä
ihmisiä uuden asian oppimiseen, vaan voi aiheuttaa ahdistusta ja epävarmuutta
(Ruoppila ym., 1999). On vaikea tietää, ponnistelevatko tutkittavat koko kapasiteetillaan kognitiivisten testien tehtävien ratkaisemiseksi laboratorio-olosuhteissa,
ja saavuttavatko he tällöin maksimisuoritustason (Fallon ym., 2006). Oikeaa maailmaa koskevan tiedon omaksumisessa ikääntyneet oppijat selviytyvät yhtä hyvin
kuin nuoret (Ackerman, 2008). Myös arkipäivän elämäntilanteisiin liittyvissä
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muistitutkimuksissa on todettu ikään liittyvien erojen vähenemistä tai eliminoitumista (Schaie & Willis, 2002).
Ikääntyvien ihmisten halu ymmärtää nopeaa yhteiskunnallista ja teknologista
kehitystä on usein koulutukseen osallistumisen taustalla (Schaie & Willis, 2002;
Tikkanen, 2010). Tärkeitä kokemuksia ovat havainnot omasta kyvystä oppia uusia
asioita ja käsitellä ympäristössä tapahtuvia muutoksia, esimerkiksi omaksua tietotekniikan uusia sovelluksia. Kokemus oman elämän hallinnasta säilyy ja vahvistuu uuden oppimisen myötä (Ruoppila, 2003). Motivaatiolla oppia uusia asioita ja
taitoja on havaittu olevan positiivinen vaikutus kognitiivisten kykyjen säilymiseen
(Suutama, 2010). Ikääntyvien ihmisten tekniikan oppimisesta on saatu hyviä tuloksia erilaisten heille järjestettyjen kurssien kautta (Tikkanen, 2010). Pankkiautomaatin käytön oppimisessa ikääntyneet ihmiset hyötyivät selvästi lyhyestä ohjatusta harjoittelujaksosta tietokonesimulaattorin kanssa (Jamieson ym., 1997). He
pystyivät siirtämään oppimansa taidot todelliseen tilanteeseen sekä soveltamaan
oppimaansa käyttäessään erilaista automaattia. Palvelutalossa asuvat ikääntyneet
oppivat harjoittelun jälkeen hyvin käyttämään uudenlaista turva- ja kommunikointivälinettä henkilökunnan kanssa (Valkila & Saari, 2011). Teknologisissa
kokeiluissa on havaittu, että laitoksessa asuvista toiminnanrajoitteisista ikääntyneistä ihmisistä osa pystyy oppimaan harjoittelun jälkeen sähköpostin ja internetin itsenäistä käyttöä (Suutama, 2010). Jopa dementiasta kärsivät voivat oppiva
turva- ja hälytyslaitteiden käyttöä kertauksen ja toimintatapamuistin avulla.
2.4.3 Käyttöliittymän suunnittelu ikääntyneille käyttäjille
Ikääntyneet käyttäjät suhtautuvat uuteen teknologiaan hieman epäillen ja erilaisten laitteiden hyödyllisyyttä punniten (Bouma, Bouwhuis ym., 2000). Tämä johtunee teknologiakulttuurin arvojen (nopeus, tehokkuus, alituinen vaihtuvuus)
vieraudesta heidän elämässään (Krokfors, 2009; Törmä ym., 2001). Ikääntyneet
ihmiset hyväksyvät helpommin käytännön elämää tukevaa tekniikkaa, kuten läheisiin yhteydenpitoa helpottavat välineet tai turvallisuutta ja hyvinvointia tukevat
ratkaisut (Jauhiainen & Kärnä, 2008). Parhaimmillaan teknologia on helppokäyttöistä ja integroitu ikäihmisille tuttuun jo käytössä olevaan laitteeseen (Konsensuslausunto, 2012). Nykyinen teknologia soveltuu eri tavoin eri sukupolville,
joiden kokemukset ja koulutustausta ovat erilaisia. Ikääntyneiden ihmisten koulutustaso kuitenkin nousee nopeasti seuraavina vuosikymmeninä, mikä tarkoittaa
myös ikääntymisen kulttuurista muutosta (Rauhala-Hayes ym., 1998). Vaaraman
ym. (1999) vanhusbarometrin mukaan vain 15 % yli 60-vuotiaista piti teknologi70

aan liittyviä asioita mielenkiintoisina. Tieto- ja viestintätekniikan käytöstä tehdyn
tutkimuksen mukaan internetin käyttäjien osuus kasvoi ikäryhmässä 65–74vuotiaat kymmenellä prosentilla vuodessa (Tilastokeskus, 2011). Kyseistä ikäryhmästä 53 % oli käyttänyt internetiä viimeisen kolmen kuukauden aikana.
Käytettävyysongelmat johtuvat ikääntymiseen liittyvistä havainto- ja kognitiivisten toimintojen sekä motoriikan heikkenemisestä (Väyrynen ym., 2004).
Ongelma ei ole teknologian toiminnassa, vaan teknologian ja käyttäjän välisessä
rajapinnassa eli käyttöliittymässä. Sopivia käyttöliittymiä voidaan kehittää huomioimalla ikääntymiseen liittyviä erityispiirteitä (Bouma, Bowhuis ym., 2000;
Leinonen, 2007; Väyrynen ym., 2006). Tavoitteena pitää olla helppokäyttöinen ja
helposti opittava järjestelmä, jossa virheiden korjaaminen on yksinkertaista.
Ikääntyneiden käyttäjien järjestelmissä pitäisi minimoida tehtävät, jotka vaativat
huomion jakamista usean toiminnon tai asian kesken (Sanders & McCormick,
1992, Väyrynen ym., 2004). Suorituksen ja sitä seuraavan ärsykkeen väliin pitää
jäädä riittävästi aikaa. Kompatibiliteetti eli yhteensopivuus on hyvä, kun ihmisen
odotukset ja oletukset laitteen toiminnasta osuvat kohdalleen. Ikääntyneet käyttäjät sietävät huonommin yhteensopimattomuutta kuin nuoret.
Teknologiset tuotteet suunnitellaan usein ottamatta huomioon ikääntyneiden
ihmisten erityistarpeita. Tuotteet tehdään luottaen suunnittelijoiden omiin kokemuksiin ja mielikuviin (Kuusi, 2001; Törmä ym., 2001). Suunnittelijat ovat monesti nuoria ihmisiä, joten elämänkokemuksen puuttuminen teknologian syntyprosessissa on ongelmallista. He eivät ole yleensä yhteydessä ikääntyneisiin käyttäjiin eivätkä niihin, jotka työskentelevät ikääntyneiden ihmisten kanssa (Scialfa
& Fernie, 2006). Sen sijaan osallistuvan suunnittelun menetelmillä saadaan parempi käsitys ikääntyneiden ihmisten elinympäristöstä sekä heidän teknologian
käyttöön liittyvistä tarpeistaan (Leinonen, 2007). Heillä on paljon elämänkokemuksen mukanaan tuomaa tietoa, jota voidaan hyödyntää suunnitteluprosessissa.
Ikääntyneille ihmisille sopivien tuotteiden suunnittelussa niiden käytön testaaminen todellisissa käyttöolosuhteissa, esimerkiksi käyttäjän kotona, on erittäin tärkeää (Kaufman ym., 2003).
Puhelinpalvelujärjestelmän suunnittelussa on syytä huomioida ikään liittyvä
kuulon heikkeneminen ja usein samanaikainen näön heikkeneminen. Heikko näkö
sekä keskivaikea tai vaikea kuulovika on 81–82-vuotiaista 3–6 %:lla ja 88vuotiaista 8–13 %:lla (Bergman & Rosenhall, 2001). Informaation prosessoinnin
hidastumiseen ja muistiin liittyvät tekijät on tärkeä huomioida suunnittelussa.
Littlen ym. (2005) ja Wingfieldin ym. (2001) tutkimusten mukaan ikääntyneet
kuuntelijat eivät käytä muistin tukena mahdollisuutta vapaasti segmentoida puhet71

ta itselleen sopivaan muotoon, jolloin he voisivat kontrolloida kerrallaan vastaanotettavan informaation määrää. Puhelinpalvelujärjestelmissä puhutun tekstin esittäminen ikääntyneille käyttäjille voisi toimia paremmin, jos teksti järjestettäisiin
huolellisesti valituiksi puhesegmenteiksi. Kuuntelijat voisivat tällöin osoittaa
valmiutensa seuraavan segmentin vastaanottamiseen. Tämäntyyppinen järjestelmä
voisi palvella eri-ikäisiä palvelujen käyttäjiä.
Äänen käytettävyysominaisuuksia on tutkittu vähän, ja tieto on usein vierasta
käyttöliittymien suunnittelijoille (Gardner-Bonneau, 1992; Sinkkonen ym., 2006).
Jotta järjestelmän käyttäjä pystyy optimaaliseen suoritukseen, suunnittelijoiden on
huomioitava ympäristöhälyn vaikutus, puhujan puhetyyli sekä artikulaatio ja sopiva puhenopeus. Suunnittelussa on huomioitava käyttäjien työmuistin kapasiteetin ja informaation käsittelyn rajallisuus, puheäänen hetkellisyys sekä äänen vaikutus vastaanottajan tunteisiin. Äänivalikossa on käytettävä termejä, joita käyttäjä
ymmärtää, ja sanamuotojen on oltava johdonmukaisia (Killam & Autry, 2000).
Joskus käytetään epäselvää kieltä ja kuulijan oletetaan ymmärtävän ongelmitta
käytetyt tekniset käsitteet. Valikkoja laadittaessa on esitettävä aina ensin ehto tai
valittavat vaihtoehdot ja sitten vasta se, mitä pitää tehdä (Han ym., 1991; Killam
& Autry, 2000; Sinkkonen ym., 2006). Esitettävän valintamahdollisuuden jälkeen
tauko on tärkeä. Käyttäjän tehtyä valintansa hänen on ennen uuden vaihtoehtosarjan kuulemista saatava palaute siitä, missä järjestelmän kohdassa hän on menossa.
Kuultavat lauseet eivät saa olla pitkiä eikä teksti saa olla paperinmakuista. Yksi
kehote ei saa sisältää yli neljää vaihtoehtoa. Käyttäjän kuuleman puheen on oltava
selkeää, ja käytettäessä luonnollista puhujaa suositellaan puhetyön tai kielenkäytön ammattilaisten käyttöä puhujina.
2.4.4 Teknologian käyttöön liittyvät eettiset kysymykset
Teknologian käyttöön liittyvät eettiset kysymykset liittyvät erityisesti sovelluksiin,
joilla voidaan valvoa käyttäjää tai kerätä tietoa henkilön hyvinvoinnista ja kodin
tapahtumista (Marshall, 1994; Topo, 2010). Dementiaa sairastavan turvallisuuden
vuoksi teknologisen seuranta- ja turvajärjestelmän käyttö on perusteltua, mutta se
voi uhata ihmisen yksityisyyttä. Toisaalta pitkälle viety yksityisyyden kunnioitus
voi johtaa heitteillejättöön. Ikääntyneen ihmisen kotona asumisen tukeminen on
tärkeää, mutta sitä ei saa pitää ainoana vaihtoehtona. Riittävät ja oikea-aikaiset
palvelut sekä esteetön ympäristö ovat psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin
perustan (STM, 2008).
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Valtioneuvoston ikääntymisraportissa (2009) korostetaan ikääntyneille ihmisille sopivan teknologian kehittämistä. Älykotiteknologialla tarkoitetaan ikääntyneiden ihmisten kodin turvallisuuteen, palveluiden hankintaan ja järjestämiseen
sekä yhteydenpitoon liittyviä teknisiä käyttöliittymiä. Se sisältää myös terveyteen
ja hyvinvointiin liittyvää teknologiaa (STM, 2008). Lisäksi sillä voidaan viitata
erilaisiin ulkona liikkumista helpottaviin suunnistus-, paikannus- ja hälytysjärjestelmiin. Älykotiteknologian käyttöönotossa on olennaista huolehtia yksityisyyden
kunnioittamisesta, ja opastaa asiakkaat sekä heidän läheisensä teknologian käyttöön, jotta se ei aiheuta turvattomuuden tunteita (Leinonen, 2007; STM, 2008).
Turvallisuus ja luottamus ovat tärkeitä asioita ikääntyneiden ihmisten teknologian
käytön kontekstissa. Ihmislähtöisen suunnittelun eettisten periaatteiden mukaan
on huomioitava erilaiset teknologian käyttäjäryhmät (Ikonen, 2009). Eettinen
arviointi onkin osa suunnitteluprosessia. Keskeiset arvioitavat osa-alueet ovat
seuraavat: yksityisyyden suoja, itsemääräämisoikeus, arvokkuus, tuotteen luotettavuus ja turvallisuus sekä saavutettavuus. Nämä arvot ovat hyvin lähellä ikääntyneiden palvelujen kehittämistä ohjaavia eettisiä periaatteita.
Teknologialla ei voida korvata ihmissuhteita tai inhimillistä hoivaa ja apua,
vaan sen käytön on tuettava olemassa olevia palveluita esimerkiksi asiakkaan
saamaa kotihoitoa. Ikääntynyt ihminen tarvitsee usein apua myös teknologian
käytössä (Eerola ym., 2001; Topo, 2010). Läheisten ja hoitoon osallistuvien ihmisten suostuminen ja heidän perehdyttämisensä teknologian käyttöön on välttämätöntä. Turvahälytysjärjestelmillä voidaan korvata rutiininomaista valvontaa ja
vapauttaa voimavaroja laadukkaampaan työhön kotihoidossa (Törmä ym., 2001).
Kuntien ja laitosten toimintapolitiikasta riippuu, pyritäänkö järjestelmien avulla
parantamaan hoidon tasoa vai ensisijaisesti säästämään. Teknologia tuodaan käyttäjille vielä usein keskeneräisenä, eivätkä valmistajan testit kerro aina todellisissa
käyttöympäristöissä ja -tilanteissa esiintyvistä ongelmista (Topo, 2010). Sosiaalinen ympäristö ei välttämättä tue tekniikan käyttöönottoa. Ikääntyneiden ihmisten
tekniikan käyttöä ja uusien sovellusten arviointitutkimuksia on tehty vähän. Puolueettoman tiedon puuttuessa hankintapäätökset tehdään myyjän ja valmistajan
antaman informaation varassa.
Vaikka uusi teknologia voi helpottaa ikääntyneiden ihmisten arkielämää, se
voi myös lisätä heidän välistä eriarvoisuuttaan (Topo, 2010). Vain osa ikääntyneistä ihmisistä on tottunut käyttämään teknologiaa, eikä kaikilla ole käytettävissä
siihen tarvittavia resursseja. Palveluita siirtyy koko ajan verkkoon, ja jollei ihminen käytä itsepalvelua, hän joutuu maksamaan palvelusta. Ikääntyneet tarvitsevat
paljon tukea ja opetusta palveluiden käyttöön. Heidän tietotekniikan käytön op73

pimisestaan on saatu positiivisia tuloksia (Ruoppila, 2003). Esimerkiksi käyttämällä vertaistuutoreita saatiin kohennettua hyvin ikääntyneiden käyttäjien tietoteknisiä taitoja (Roni ym., 2009). Enter ry on ikääntyneiden ihmisten perustama
vertaistukeen pohjautuva tietotekniikkayhdistys, jonka tarkoituksena on kehittää
ikäihmisten valmiuksia hyödyntää tietotekniikkaa ja edistää sukupolvien välistä
tasa-arvoa tekniikan hallinnassa (Krokfors, 2009). Yhteiskunnan teknologiamyönteisyyden vuoksi uusia teknologisia ratkaisuja kokeilevia ikääntyneitä arvostetaan
helposti enemmän kuin niitä, jotka eivät halua ottaa käyttöön uutta teknologiaa
(Kuusi, 2001; Rauhala-Hayes, 1998). Valinnanvapaus ja moniarvoisuus edellyttävät käyttäjien erilaisten tarpeiden tunnistamista ja monenlaisten palvelumuotojen
tarjoamista.
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3

Tutkimuskysymykset

Puhelinpalvelujärjestelmän käytettävyystutkimustilanne on tässä työssä tutkimukseen osallistujien toiminnan kehikko, jossa tarkastellaan ikääntyneiden tutkittavien kykyä ymmärtää kuulemansa ohjeet, pitää ne mielessään sekä toimia kuulemiansa ohjeiden mukaisesti kognitiivisesti vaativassa tilanteessa. Järjestelmän käyttö
tuo lisähaasteen puheen ymmärtämiselle ja ohjeiden mielessäpitämiselle, koska
samanaikainen teknisen järjestelmän käyttö kuormittaa useita kognitiivisia resursseja.
Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, mitkä tekijät selittävät parhaiten ikääntyneiden osallistujien suoriutumista puhelinpalvelujärjestelmän käytettävyystutkimuksen tehtävistä. Heidän suoriutumiseensa vaikuttavat monet tekijät samanaikaisesti. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ikääntyneisiin käyttäjiin liittyviä
ominaisuuksia sekä heidän toimintaansa käytettävyystutkimustilanteessa, järjestelmän valikkoäänitteiden puhujien puheen prosodisia piirteitä ja eri puhujien
antamien ohjeiden yhteyttä tehtävistä suoriutumiseen.
Ikääntyneisiin liittyvistä ominaisuuksista ensisijaisen tutkimuksen kohteina
ovat ikä, kuulokyky ja puheen ymmärtäminen. Kognitiivisia kykyjä arvioidaan
seulontatasoisella testillä. Itse ilmoitettuja sairauksia ja tekniikan käyttötottumuksia tarkastellaan haastattelukysymysten pohjalta. Koulutusta ja sukupuolta tarkastellaan vain taustamuuttujina. Ikääntyneiden toimintaa tutkitaan laadullisen videoanalyysin avulla. Puhujien osalta analysoidaan heidän käyttämiään prosodisia keinoja, ja niiden mahdollista vaikutusta ikääntyneiden tehtävistä suoriutumiseen.
Tutkimuksen ensimmäisessä pääkysymyksessä tarkastellaan ikääntyneisiin
osallistujiin liittyvien ominaisuuksien sekä tutkimustilanteessa näkyvän toiminnan
yhteyksiä tehtävistä suoriutumiseen. Ikääntyneille käyttäjille suunnitellun automaattisen puhelinpalvelujärjestelmän kehittämisprojektin yhteydessä haluttiin
selvittää, onko eri puhujien antamilla ohjeilla vaikutusta käytettävyystutkimuksen
tehtävistä suoriutumiseen. Tutkimuksen toisessa pääkysymyksessä analysoidaan
puhujien puheen prosodisia piirteitä sekä niiden mahdollista yhteyttä tehtävissä
suoriutumiseen. Tutkimuksen kahteen pääkysymykseen etsitään vastausta seuraavien alakysymysten avulla.
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1.

2.
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Vaikuttavatko ikääntyneiden osallistujien ominaisuudet ja toiminta tutkimustilanteessa tehtävistä suoriutumiseen?
1.1. Miten ikääntyneet osallistujat suoriutuvat tehtävistä eri puhujien antamilla ohjeilla?
1.2. Onko ikääntyneisiin osallistujiin liittyvillä ominaisuuksilla yhteyttä tehtävistä suoriutumiseen?
1.3. Selittääkö ikääntyneiden osallistujien toiminta tutkimustilanteessa tehtävistä suoriutumista?
Vaikuttavatko puhujien puheen piirteet käytettävyystutkimuksen tehtävistä
suoriutumiseen?
2.1. Onko puhujilla havaittavissa ikääntyneille suunnatun puheen prosodisia
piirteitä?
2.2. Ovatko puheen prosodiset piirteet yhteydessä tehtävistä suoriutumiseen?

4

Tutkimuksen toteuttaminen, tutkimusaineisto
ja tutkimusmenetelmät

Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty Oulun yliopiston monitieteellisen tutkimusryhmän (Terveystieteiden laitos: kansanterveystiede ja yleislääketiede, Tuotantotalouden osasto: työtieteen laboratorio ja Humanistinen tiedekunta: logopedia ja fonetiikka) ja Soveltavan ergonomian ja geronteknologian laboratorion
tutkimus- ja tuotekehitysprojektin yhteydessä. Projektissa kehitettiin ikääntyneille
käyttäjille VoiceBit Oy:n NextInfo® tuotteeseen perustuvaa automaattista puhelinpalvelujärjestelmää. Kehitystyö tapahtui yhdessä Oulun kaupungin sosiaali- ja
terveystoimen sekä palvelujen käyttäjien kanssa kahdessa tutkimushankkeessa.
Automaattisen puhelinpalvelujärjestelmän tutkimus- ja tuotekehitysprojektissa
(N = 36) toteutettiin haastattelututkimus, pilottiversion käyttäjäkokeet sekä järjestelmän käytettävyystutkimukset (Pirinen ym., 1998). Automaattinen ikääntyvien
kodin puhelinpalvelu- ja turvajärjestelmä tutkimus- ja tuotekehitysprojekti
(N = 30) oli jatkoa aiemmalle kehitystyölle (Kivelä ym., 2000a). Projektissa kokeiltiin järjestelmän sovelluksia ikääntyneiden ihmisten arkielämässä. He kokeilivat järjestelmän käyttöä kotonaan kauppa-asioinnissa sekä yhteydenpidossa päivätoimintakeskukseen.
Tutkimuksella on Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan eettisen toimikunnan puoltava lausunto, ja tutkimusaineiston käyttöön tätä väitöskirjaa varten saatiin lupa Oulun yliopiston terveystieteiden laitokselta. Tutkittavat osallistuivat tutkimuksiin omalla suostumuksellaan, ja heidän yhteystietonsa saatiin
projektissa yhteistyötahona toimineelta Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimelta.
Väitöskirjaa ja palvelun jatkokehittämistä varten kerättiin lisää aineistoa samasta ikääntyneiden ryhmästä seuraavana vuonna. Tällöin heistä 30 henkilöä
pystyi osallistumaan tutkimukseen. Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen
eettinen toimikunta ei todennut estettä tutkimuksen toteuttamiselle. Tutkittavat
osallistuivat tutkimukseen omalla suostumuksellaan, ja haastattelut sekä testit
tehtiin heidän omissa kodeissaan. Kuviossa 1. esitetään tutkimuksen eri vaiheet.
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Puheen piirteet
ja suoriutuminen:
Akustiset mittaukset ja
tilastolliset tarkastelut
(N = 36)

Kirjallisuuskatsaus

Toiminnan havainnointi:
Videoaineiston
laadullinen analyysi
(N = 36)

Käytettävyystutkimukset
(N = 36)

Päätelmät

Ikääntyneisiin liittyvät
muuttujat:
Haastattelut, testit ja
tilastolliset tarkastelut
(N = 30)

Kuvio 1. Tutkimuksen vaiheet.

Tutkija osallistui aktiivisesti monitieteisen tutkija- ja projektiryhmän jäsenenä
molempien tutkimusprojektien suunnitteluun ja toteutukseen. Tässä väitöskirjassa
käytettävän aineiston analysointi on tutkijan itsensä tekemä. Akustiset mittaukset
tutkija teki automaattisen puhelinpalvelujärjestelmän tutkimus- ja tuotekehitysprojektin käytettävyystutkimuksen valikkoäänitteistä. Ikääntyneisiin tutkittaviin
liittyvien tekijöiden tarkastelua varten tutkija keräsi aineistoa tehdessään ikääntyvien kodin puhelinpalvelu- ja turvajärjestelmän tutkimus- ja tuotekehitysprojektiin
liittyneitä haastatteluja ikääntyneiden osallistujien kodeissa. Kyseessä oli sama
käytettävyystutkimukseen vuotta aiemmin osallistunut ikääntyneiden ihmisten
ryhmä. Käytettävyystutkimuksen videoaineiston laadullinen analysointi on myös
tutkijan käsialaa. Tämän tutkimuksen fokus on ikääntyneiden osallistujien puheen
ymmärtämiseen ja toimintaan liittyvien tekijöiden tarkastelu, jossa teknisen järjestelmän käyttö tuo tilanteeseen kognitiivisen haasteellisuuden.
4.1

Puhelinpalvelujärjestelmän valikkokäsikirjoitus ja osallistujien
taustatiedot

Ääniautomatiikkayksikköä (IVR = Interactive Voice Response) nimitetään puhepostijärjestelmäksi tai automaattiseksi puhelinpalvelujärjestelmäksi. Järjestelmässä soittaja kommunikoi vuorovaikutteisesti tietojärjestelmiin linkitetyn vastausautomaatin kanssa. Automaattisen puhelinpalvelujärjestelmän sovellukset rakennettiin VoiceBit Oy:n NextInfo® ohjelmistotuotteen pohjalle. Kyseessä on PC78

pohjainen automaattinen puhelinpalvelujärjestelmä, joka on muokattavissa erilaisiin tarkoituksiin graafisessa Windows-ympäristössä (Kivelä ym., 2000a). Se
tarjoaa mahdollisuudet sekä keskuskonepohjaiseen palvelimeen että käyttäjäkeskeiseen sovellukseen. Käytettävyystutkimuksen sovellus toimi keskustietokonepohjaisesti eli käyttäjän äänitaajuusvalintainen näppäinpuhelin toimi signaalin
lähettäjänä keskuskoneelle (Pirinen ym., 1998).
4.1.1 Puhelinpalvelujärjestelmän valikkokäsikirjoitus ja analysoidut
äänitteet
Käytettävyystutkimuksen tavoitteena oli tehdä järjestelmästä puheäänen ja valikkorakenteiden osalta mahdollisimman käyttäjäystävällinen ikääntyneille ihmisille.
Valikkokäsikirjoituksen suunnittelussa pyrittiin siihen, että kuultavan tekstin sisältö on yksiselitteinen ja helposti ymmärrettävä. Ohjeista tehtiin mahdollisimman
lyhyitä, jotta ikääntyneiden kuuntelijoiden työmuisti ei kuormittuisi liikaa. Valikkokäsikirjoituksen suunnittelusta päävastuu oli logopedian ja fonetiikan edustajilla, mutta sitä laadittiin yhteistyössä muun tutkimusryhmän ja VoiceBit Oy:n edustajien kanssa. Järjestelmän valikkoäänitteet ja puhujien puhenäytteet nauhoitettiin
logopedian ja fonetiikan äänieristetyssä äänitysstudiossa. Äänityksessä käytettiin
kahta pöytämikrofonia (AKG 1000), ja niiden etäisyys puhujasta oli noin 20 cm.
Äänitys tehtiin kaksikanavaisesti Casio DAT DA-7 digitaalisella nauhurilla ja
VoiceBit Oy siirsi äänitteet NextInfo® puhelinpalvelujärjestelmään.
Puhelinpalvelujärjestelmän käytettävyystutkimuksen valikkoäänitteiden puhujiksi etsittiin henkilöitä, joilla ei ollut havaittavia puheen ja äänen ongelmia.
Puheen ja äänen laadullisten ominaisuuksien haluttiin lisäävän sovelluksen käytettävyyttä ikääntyneille käyttäjille. Tutkimuksessa käytettiin neljän eri puhujan
ääntä. Järjestelmän puhujista käytetään lyhenteitä tekstissä ja taulukoissa. Naispuhujista käytetään lyhenteitä N1 ja N2 sekä miespuhujista lyhenteitä M1 ja M2.
Molemmat naispuhujat ovat puheterapeutteja. Miespuhujista M1 oli ansioitunut
puhujana oppikirjanauhoituksissa ja M2 oli toiminut pitkään opettajana puheentutkimuksen alalla. Puhujien ikä vaihteli 23–52 vuoteen. NextInfo®-järjestelmän
lokitiedostoon kirjautuivat tutkimukseen osallistuneiden tekemät onnistuneet
toiminnot sekä tehdyt virheelliset valinnat. Siten pystyttiin analysoimaan tutkimushenkilöiden menestymistä järjestelmän tehtävissä eri puhujien antamilla ohjeilla ja havainnoimaan sitä, kasaantuivatko käyttäjien tekemät virheet johonkin
tiettyyn valikkokäsikirjoituksen kohtaan.
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Tässä työssä haluttiin selvittää, vaikuttivatko puhujan puheen prosodiset piirteet käytettävyystutkimuksen tehtävistä suoriutumiseen. Ikääntyneet osallistujat
kuulivat tehtävät satunnaistetusti yhden puhujan äänellä eli jokaisella puhujalla
oli kokeessa yhdeksän kuulijaa. Käytettävyystutkimuksessa jokaisella tutkimushenkilöllä oli toinen yrityskerta, jos hän epäonnistui tehtävissään ensimmäisellä
kerralla. Tässä tutkimuksessa eri puhujien antamia ohjeita kuunnelleiden ikääntyneiden tutkittavien suoriutumista analysoitiin vain ensimmäisen yrityskerran osalta. Laadullisessa analysoinnissa tarkasteltiin myös toista yrityskertaa, koska haluttiin nähdä, toimiko ensimmäinen yrityskerta joidenkin tutkittavien osalta ikään
kuin harjoituksena, joka auttoi heitä suoriutumaan tehtävästä toisella yrityskerralla.
Puhelinpalvelujärjestelmässä oli yhteensä 23 valikkoäänitettä, joista osa oli
järjestelmää yleisesti kuvaavia äänitteitä johdantona tehtäviin, mutta eivät vielä
sisältäneet toimintaohjeita. Osa äänitteistä oli järjestelmän vastauksia yksilöiden
tekemiin valintoihin tai järjestelmän käyttäjälle antamia virheilmoituksia. Mukana
oli myös yksi kauppatilaustehtävä, johon ikääntyneet jättivät ääniviestinä tilauksensa. Palvelujärjestelmän valikkoäänitteistä valittiin akustisilla mittauksilla analysoitaviksi kolme äänitettä (äänitteet 2, 9 ja 11). Kyseiset äänitteet valittiin analysoitaviksi, koska ne olivat keskeisiä kuulijoiden toiminnan ohjaamisen kannalta
suoritettaessa käytettävyystutkimuksen tehtäviä. Nämä valikkoäänitteet olivat
myös tekstirakenteeltaan pidempiä ja yhtenäisempiä ja sisälsivät sekä pää- että
sivulauseita. Pidemmissä puhejaksoissa esiintyy tauotusta ja puheen prosodiset
piirteet nousevat paremmin esille.
Analysoidut valikkoäänitteet (Liite 1) poikkesivat toisistaan sanamäärien
osalta kohtuullisen vähän. Äänite 2 sisälsi 29 sanaa, äänitteessä 9 oli 21 sanaa ja
äänitteessä 11 sanoja oli 27. Valikkojen lauserakenteiden monimutkaisuutta tarkasteltiin käyttämällä narratiiviaineistoissa usein hyödynnettyä Schneiderin ym.
(2005) syntaktisen kompleksisuuden indeksiä (Complexity Index). Indeksi saadaan laskemalla yhteen kaikki päälauseet ja sivulauseet, minkä jälkeen summa
jaetaan päälauseiden lukumäärällä. Äänitteet eivät eronneet myöskään tässä suhteessa paljoa toisistaan. Äänitteiden 2 ja 11 syntaktinen kompleksisuus oli 1,75 ja
äänitteen 9 hieman pienempi eli 1,6. Äänitteen 11 verbi vaihtaa on semanttisesti
monimutkaisempi ja spesifimpää toimintaa ilmaiseva kuin muiden äänitteiden
verbit, jotka ovat konkreettisempia ja ilmaisevat suoraa toimintaa eivätkä suhteuta
asioita keskenään.
Analysoiduista äänitteistä 2 ja 9 sisälsivät molemmat yhden valintatehtävän.
Äänitteessä 2 oli kolme valintavaihtoehtoa, ja äänitteessä 9 kaksi vaihtoehtoa.
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Äänite 11 sisälsi yhden valintatehtävän, johon oli kolme vastausvaihtoehtoa.
Ikääntyneistä kuuntelijoista kaikki 36 henkilöä tekivät äänitteiden 2 ja 9 valintatehtävät. Heistä 27 henkilöä suoritti äänitteen 11 tehtävät, koska yhdeksälle kuuntelijalle oli annettu tehtäväksi valita tehtävässä vaihtoehto kaksi, joka ei edellyttänyt toimintaa kyseisessä äänitteessä. He siirtyivät järjestelmässä hankkeeseen
liittyvään kauppatilaustehtävään, josta ei tehty puheen akustisia analyyseja eikä
sitä tarkasteltu tehtävissä suoriutumisen kannalta. Käytettävyystutkimuksen videoanalyysissä tarkasteltiin kauppatilaustehtävää, jos ikääntyneen osallistujan
toiminta tai suoriutuminen kyseissä äänitteessä poikkesi muissa äänitteissä havaitusta toiminnasta.
4.1.2 Osallistujien taustatiedot
Tutkimukseen haluttiin saada mahdollisimman kuvaava otos palvelutalossa asuvista tai niiden palveluja käyttävistä henkilöistä. Siksi heille ei tehty etukäteen
kuulontutkimuksia tai eri toimintakyvyn osa-alueiden mittauksia, joita olisi käytetty tutkimuksessa poissulkukriteereinä. Taulukossa 1 on esitetty käytettävyystutkimukseen osallistuneiden henkilöiden sukupuoli, lukumäärä, iän keskiarvo ja
vaihteluväli. Tutkimukseen osallistujista suurin osa (92 %) asui palveluasunnossa
ja kotona asuvat käyttivät läheisen palvelutalon palveluita.
Taulukko 1. Käytettävyystutkimuksen (1996) osallistujien sukupuoli, lukumäärä, iän
keskiarvo ja vaihteluväli.
Osallistujat

N

Iän keskiarvo ja vaihteluväli (v)

Naiset

28 (78 %)

78,25 (70–91)

Miehet

8 (22 %)

77,87 (72–85)

Kaikki

36 (100 %)

78,16 (70–91)

Tutkimuksen toisessa vaiheessa, joka liittyi ikääntyvien kodin puhelinpalvelu- ja
turvajärjestelmän tutkimus- ja tuotekehitysprojektiin, käytettävyystutkimuksiin
osallistuneiden ryhmää haastateltiin ja testattiin uudelleen. Vuoden aikana kuuden
osallistujan terveys ja toimintakyky olivat heikentyneet siinä määrin, etteivät he
enää kyenneet osallistumaan tähän projektin toiseen vaiheeseen. Tässä vaiheessa
osallistujia oli 30. Seuraavassa taulukossa 2 on esitetty osallistujien sukupuoli,
lukumäärä, iän keskiarvo ja vaihteluväli. Naisten iän keskiarvo on alhaisempi
kuin vuotta aiemmin, koska kuudesta poisjääneestä osallistujasta naisia oli viisi,
ja heidän ikänsä keskiarvo oli 83 vuotta.
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Taulukko 2. Tutkimuksen toisen vaiheen (1997) osallistujien sukupuoli, lukumäärä, iän
keskiarvo ja vaihteluväli.
Osallistujat

N

Iän keskiarvo ja vaihteluväli (v)

Naiset

23 (77 %)

77,21 (70–91)

Miehet

7 (23 %)

78,28 (72–85)

Kaikki

30 (100 %)

77,46 (70–91)

Tarkasteltaessa osallistujien suoriutumista eri puhujien antamilla ohjeilla puhelinpalvelujärjestelmän tehtävistä tarvitaan perustietoja myös kuuntelijoiden ominaisuuksista. Taulukossa 3 esitetään eri puhujien antamilla ohjeilla järjestelmän tehtävät suorittaneiden osallistujien iän keskiarvot, vaihteluväli ja mediaani.
Taulukko 3. Käytettävyystutkimuksen (1996) tehtävät eri puhujien antamilla ohjeilla
suorittaneiden osallistujien lukumäärä, iän keskiarvo, iän vaihteluväli ja mediaani.
Puhuja

N

Keski-arvo

Vaihteluväli

N2

9

78

70–83

Mediaani
79

M2

9

80

70–91

80

M1

9

80

70–88

81

N1

9

75

72–81

73

Osallistujille tehtiin kuulontutkimukset noin vuosi käytettävyystutkimuksen jälkeen Oulun yliopistollisen sairaalan korvaklinikan kuulokeskuksessa. Siellä arvioitiin myös osallistujien tutkimus- ja kuntoutustarve sekä ohjattiin heidät tarvittaessa lisätutkimuksiin, kuntoutukseen ja apuvälinesovituksiin. Tässä vaiheessa
kuusi osallistujaa oli jäänyt pois tutkimuksesta. Siten heidän tuloksiaan ei ollut
käytettävissä. Käytettävyystutkimuksen aikana kuulon voidaan olettaa olleen
samaa tasoa tai hieman parempi kuin näiden vuotta myöhemmin tehtyjen tutkimusten aikaan.
Tarkasteltaessa äänesaudiometrian tuloksia voidaan todeta, että osallistujien
puhealueen keskiarvo vaihteli 34,6–44,6 dB:n välillä ja vastaa ikäryhmälle tyypillistä tasoa. Eri puhujia kuunnelleiden puhealueen keskiarvoissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa tarkasteltaessa 95 %:n luottamusvälejä. Taulukossa 4 on
esitetty ikääntyneiden tutkittavien puheaudiometrian tulokset. Siinä kuvaillaan eri
kuuntelijaryhmillä puhekynnyksen ja puheen tunnistusprosentin keskiarvoja ja
luottamusvälejä. Sitä tarkasteltaessa on huomioitava, ettei puheen tunnistuskyky
todellisuudessa voi ylittää sataa prosenttia, mutta laskettaessa luottamusvälejä
pienellä aineistolla luottamusvälin leveys kasvaa ja keskivirhe suurenee (Gardner
& Altman, 1989a).
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Taulukko 4. Ikääntyneiden osallistujien puheaudiometrian tulokset.
Puhuja

Puhekynnys (dB)

Puheentunnistus %

N

Keski-arvo

95 %:n lv

Keskiarvo

95 %:n lv

N2

7

29,3

(18,1–40,4)

92,4

(85,9–99,0)

M2

7

40,7

(19,8–61,6)

83,3

(65,8–100,8)

M1

5

32,0

(17,7–46,3)

85,8

(66,4–105,2)

N1

6

25,0

(17,6–32,4)

89,7

(81,6–97,7)

Kaikki

25

32,0

(25,7–38,3)

89,7

(82,5–93,2)

Luottamusvälitarkastelun perusteella puhekynnysten keskiarvoissa ja puheen
tunnistusprosentissa eri puhujia kuunnelleiden välillä ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja. Siksi tilastollista testausta ei tehty. M2:n kuuntelijat erosivat hieman
N2:n ja N1:n kuuntelijoista puhekynnyksen osalta. Lisäksi M2:n kuuntelijat erosivat puheen tunnistusprosentin osalta N2:n kuuntelijoista. Vertailua vaikeuttaa
lisäksi se, että vain N2:lla ja M2:lla oli sama määrä kuuntelijoita, joilta puheaudiometrian tulokset olivat käytettävissä.
4.2

Käytetyt tutkimusmenetelmät

Aineisto kerättiin kahdessa eri vaiheessa ja tutkimuksessa yhdistettiin erilaisia
tutkimusmenetelmiä eli käytettiin metodologista triangulaatiota. Triangulaatiolla
tarkoitetaan tutkimusta, jossa yhdistellään erilaisia tutkimuksellisia toimintatapoja
(Hämeen-Anttila & Katajavuori, 2008; Ronkainen ym., 2011). Siitä on käytetty
useita nimityksiä, kuten mix method research, methodological triangulation, mixed strategies ja multimethod research. Jotkut tutkijat pitävät sitä kokonaan uutena menetelmänä (Creswell & Plano Clark, 2011), jossa laadullista ja määrällistä
aineistoa yhdistetään tutkimusongelmien ratkaisemiseksi. Käyttö on perusteltua
silloin, kun yksi tutkimusmenetelmä ei riitä tutkimusongelmien ratkaisemiseksi.
Tällöin yhdistetään kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä mahdollisimman
kattavan kuvan saamiseksi tutkittavasta ilmiöstä (Hämeen-Anttila & Katajavuori,
2008; Lukkarinen & Lepola, 2003; Ronkainen ym., 2011).
Silverman (2000) kehottaa kuitenkin kriittisyyteen; monet menetelmät yhdessä käytettyinä eivät välttämättä takaa tutkimuksen luotettavuutta ja anna kattavaa
kuvaa ilmiöstä. Toisaalta ne voivat lisätä teoreettista konsistenssia ja parantaa
tutkimusasetelmia. Keskeisin edellytys Lukkarisen ja Lepolan (2003) mielestä
menetelmän onnistuneelle käytölle on tutkijan selkeä tietoisuus oman tutkimuksensa tarkoituksesta. Alasuutarin (1995) näkemyksen mukaan kvalitatiivista ja
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kvantitatiivista tutkimusotetta voi pitää jatkumona, jossa ne menetelminä eivät ole
toisensa poissulkevia, vaan pikemminkin toisiaan täydentäviä. Tutkimuskohteen
ja -ongelman pitäisi tuottaa päätös siitä, kumpaa menetelmää käytetään vai käytetäänkö niitä yhdistellen (Metsämuuronen, 2006; Silverman, 2000).
4.2.1 Käytettävyystutkimuksen toteuttaminen
Käytettävyystutkimukset toteutettiin Soveltavan ergonomian laboratorion käytettävyyslaboratoriossa Kastellin tutkimuskeskuksessa. Tutkimuksen aikana mitattiin päivittäin äänitteiden äänen voimakkuudet puhelimen kuulokkeesta, jotta
äänen voimakkuus pysyisi vakiona eri tutkimuspäivinä (Liite 2). Oulun aluetyöterveyslaitoksen työhygieenikko teki mittaukset käyttämällä tarkkuusmelumittaria
B&K 2230. Puhelinviestin alusta mitattiin ekvivalenttinen äänenpainetaso Leq eli
samanarvoinen jatkuva äänitaso. Se integroi keskiarvon tapaan äänienergiaa tietyn
kestoisella ajanjaksolla. Lisäksi mitattiin melunäytteen ns. SEL-arvo, joka ilmoittaa melutapahtuman kokonaisenergian yhden sekunnin ekvivalenttitasoksi, ja
huippuäänenpainetaso Lpeak. Mittauksissa käytetty A-painotuskäyrä seuraa normaalin korvan kuuloherkkyyttä eri taajuuksilla. Mittaukset toistettiin neljänä päivänä ja kolme kertaa peräkkäin, lisäksi toistettiin mittaus yhdestä ääninäytteestä
päivän lopussa.
Ennen käytettävyystutkimusta osallistujille kuvattiin tutkimuksen kulku ja
yksilölliset satunnaistetut valikkovaihtoehdot, jotka heidän tulisi kokeen aikana
järjestelmää käyttäessään valita. He saivat saman tiedon myös tehtävälapulla, jota
he saivat halutessaan käyttää muistin tukena suorittaessaan järjestelmän tehtäviä.
Kognitiivisesta näkökulmasta tilanne oli osallistujien kannalta vielä normaalia
vaativampi, koska tehtävät valinnat oli määritelty ennakkoon. Kyseessä ei ollut
omien spontaanien valintojen tekeminen järjestelmässä. Ohjauksen ja esihaastattelun jälkeen osallistuja jäi yksin tutkimushuoneeseen. Tutkimus alkoi soitolla
seurantahuoneen puhelinnumeroon, joka yhdisti soittajan järjestelmään. Puhelimen linjaääni kuului korvakuulokkeista tutkimusapulaiselle ja erikoissairaanhoitajalle, jotka huolehtivat tutkimuksen käytännön toteutuksesta. He havainnoivat
peili-ikkunan kautta tutkittavien henkilöiden käyttäytymistä ja toimintatapaa sekä
tehtävien toteutusta. Osallistujista tehtiin toiminta-analyysit, jotka koostuivat
havainnoinnista, videoinnista, äänityksestä sekä järjestelmän lokikirjanpidosta.
Tutkimuksen jälkeen kaikki osallistujat (N = 36) haastateltiin. Haastattelulla selvitettiin heidän kokemuksiaan tutkimuksesta ja pyrittiin selvittämään palvelujärjestelmän käytettävyyttä, tarvetta ja mahdollisia käyttöalueita.
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4.2.2 Ikääntyneisiin osallistujiin liittyvien ominaisuuksien
tutkimusmenetelmät
Osallistujien taustatiedot (N = 30) kerättiin uudelleen ikääntyvien kodin puhelinpalvelu- ja turvajärjestelmän tutkimus- ja tuotekehitysprojektiin (1997) liittyvissä
haastatteluissa osallistujien kotona. Koulutuksen perusteella ikääntyneiden osallistujien ryhmä oli hyvin yhtenäinen, joten koulutuserot aineistossa olivat hyvin
vähäiset. Osallistujista kansakoulun käyneitä oli suurin osa eli 27, keskikoulun oli
suorittanut yksi henkilö ja ylioppilaita oli kaksi. Sukupuolijakauma oli tätä ikäryhmää vastaava eli osallistujista 23 oli naisia ja 7 miehiä.
Iän yhteyttä tehtävistä suoriutumiseen ensimmäisellä yrityskerralla tarkasteltiin käyttäen kahden riippumattoman ryhmän keskiarvotestiä eli T-testiä. Kuulontutkimuksista tilastollisesti merkitseväksi suoriutumisen kannalta osoittautui puheen tunnistusprosentti. Ristiintaulukointia varten kuuntelijat luokiteltiin viidenkymmenen prosentin persentiilin perusteella luokkiin heikko tunnistuskyky ja
hyvä tunnistuskyky. Puheen tunnistusprosentin riipppuvuutta palvelujärjestelmän
tehtävissä onnistumisen ja epäonnistumisen kanssa tarkasteltiin Khiin neliö testillä.
Token-testi on alun perin kehitetty afasiaan liittyvien puheen ymmärtämisen
vaikeuksien arviointiin (De Renzi & Faglioni, 1978). Siitä on olemassa useita
eripituisia versioita, joissa on eri määrä vähitellen vaikeutuvia tehtäviä. Testissä
on toimittava pitenevien ja vaikeutuvien kuultavien ohjeiden mukaan. Testattava
koskettaa tai siirtää kuultujen ohjeiden mukaisesti erivärisiä, -muotoisia ja kokoisia kuvioita esimerkiksi: ”Koskettuanne valkoista ympyrää koskettakaa
mustaa ympyrää”. Testin normitusta on tehty Suomessa pienillä aineistoilla terveillä aikuisilla logopedian opinnäytetöissä (Jäntti, 2002; Sinerma, 1999). Neurologisesti terveiden ikääntyneiden puheen ymmärtämisen arviointiin testiä käytettiin Helsingin yliopistollisen sairaalan ikääntyneisiin ihmisiin liittyvässä neuropsykologisessa tutkimusprojektissa (Ylikoski, 2000). Tähän tutkimukseen valittiin
kyseisessä tutkimuksessa käytetty testiversio, joka sisältää testin 17 vaikeinta
osiota. Testitilanne on kognitiivisesti vaativa tilanne kuultujen ohjeiden pidentyessä testin edetessä, jolloin haastetta tulee puheen ymmärtämisen lisäksi myös
työmuistille. Testaustilanteessa tarkkailtiin ikääntyneiden tutkittavien toiminnanohjausta, huomion suuntaamista, keskittymistä ja mahdollista väsymistä. Tässä testiversiossa neljästä ensimmäisestä oikein suoritetusta tehtävästä sai pisteen,
ja toisella yrityksellä puoli pistettä. Seuraavista 13 tehtävästä pisteen sai vain, jos
onnistui ensimmäisellä yrityskerralla. Maksimipistemäärä oli 17 pistettä. Ylikos85

ken (2000) aineistossa on laskettu Token-testin suoriutumisen keskiarvot ja keskipoikkeamat eri ikäryhmissä (55–60 v, 65–70 v ja 70–85 v) yhteensä120 henkilöltä,
joihin tämän tutkimuksen aineistoa verrataan.
Mini-mental state examination -testillä (MMSE) (Folstein ym., 1975) tarkasteltiin ikääntyneiden osallistujien kognitiivisia kykyjä. Jokaisesta oikein suoritetusta tehtävästä tutkittava saa yhden pisteen, ja maksimimäärä on 30 pistettä.
Tehtävät ovat lyhyitä ja niillä arvioidaan kognition eri osa-alueita. Niiden on todettu korreloivan vastaavia kognition osa-alueita (muisti, keskittyminen, nimeäminen ja hahmottaminen) mittaavien neuropsykologisten testien kanssa (Hänninen & Pulliainen, 2002). Kyseessä on kuitenkin dementian seulontatesti eli se ei
sulje pois täysin muistihäiriöitä. Normaalin ja lievästi heikentyneiden kognitiivisten kykyjen rajana pidetään pistemäärää 24/30. Laajaan väestöotokseen perustuvassa tutkimuksessa Kuopion alueella 24 pisteen raja-arvolla saavutettiin hyvä
spesifisyys, eli 92 % raja-arvoa heikommat pisteet saaneilla oli diagnosoitavissa
dementia (Saarelma & Haakana, 2000). Testitulokset ovat riippuvaisia iästä ja
koulutuksesta. Paremmin koulutetut ja nuoret tutkittavat saavat helpommin suuren pistemäärän, vaikka lievä dementia olisikin jo diagnosoitavissa (Hänninen &
Pulliainen, 2002). Tässä tutkimuksessa jouduttiin tyytymään kognitiiviseen seulontatestiin, koska tutkija keräsi väitöskirja-aineiston lisäksi aineistoa ikääntyvien
kodin puhelinpalvelu- ja turvajärjestelmä tutkimus- ja tuotekehitysprojektia varten, jonka aikataulu oli tiukka. Yhdellä tutkimuskäynnillä tehtiin Token-testi,
MMSE sekä projektia varten 28-osioinen haastattelu, joten ikääntyneiden osallistujien jaksamisen kannalta yhdellä käynnillä laajemman testauksen tekeminen ei
olisi ollut järkevää. Tutkimusryhmään ei kuulunut psykologia, jolla olisi ollut
oikeus tehdä laajempia neuropsykologisia tutkimuksia, eikä tiedonkäsittelytoimintoja monipuolisemmin arvioiva CERAD-tehtäväsarja (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease) ollut vielä tuolloin käytössä (Hänninen ja
Pulliainen, 2002).
Token-testin ja MMSE:n sisäistä yhdenmukaisuutta ei testattu tilastollisesti,
eli niille ei laskettu reliabiliteettikertoimia. Aineisto oli kohtuullisen pieni, eikä
projektin aikataulun puitteissa ollut järjestettävissä toista testaustilannetta, jossa
toinen henkilö olisi tehnyt samat testit ikääntyneille tutkimukseen osallistujille.
Token-testin tulosten ristiintaulukointia varten osallistujat luokiteltiin viidenkymmenen prosentin persentiilin perusteella kahteen luokkaan testipisteiden mukaan. Luokat olivat ≤ 14 pistettä saaneet ja 15–17 pistettä saaneet. Token-testin
pistemäärien riippuvuutta palvelujärjestelmän tehtävissä onnistumisen ja epäonnistumisen kanssa tarkasteltiin Khiin neliö -testillä (χ2 -testi). Lisäksi luokittele86

mattomien Token-testin pisteiden avulla tarkasteltiin tehtävissä onnistuneiden ja
epäonnistuneiden ryhmien välistä eroa Mann-Whitneyn U-testillä. MMSE:n osalta osallistujat jaettiin viidenkymmen prosentin persentiilin perusteella kahteen
luokkaan pistemäärien mukaan. Luokiteltujen muuttujien riippuvuutta tehtävissä
suoriutumisen kanssa tarkasteltiin χ2-testillä.
Ikääntyvien kodin puhelinpalvelu- ja turvajärjestelmän tutkimus- ja tuotekehitysprojektia (1997) varten ikääntyneitä haastateltiin heidän kodeissaan. Haastattelussa käytettiin 28-osioista kyselylomaketta, jonka tutkija täytti haastateltavan
vastausten perusteella. Lomakkeessa kysyttiin haastateltavan esitiedot, puhelimen
ja turvahälytyksen käyttöön sekä terveydentilaan liittyviä kysymyksiä. Lisäksi
haastattelussa kysyttiin asioiden hoitamiseen ja harrastuksiin liittyviä kysymyksiä.
Ikääntyneitä osallistujia pyydettiin haastattelutilanteessa arvioimaan subjektiivisesti omaa muistiaan. Kysymyksistä suurin osa oli monivalinta- tai vaihtoehtokysymyksiä sekä muutamia avoimia kysymyksiä. Tässä tutkimuksessa käytetyt
kysymykset, jotka liittyivät muistiin, terveydentilaan ja tekniikan käyttötottumuksiin, on esitetty liitteessä 3.
Subjektiivisen muistiarvion perusteella ikääntyneet jaettiin kahteen luokkaan
(muisti normaali/heikentynyt ikään nähden) ja ristiintaulukoitiin tehtävissä onnistumisen tai epäonnistumisen kanssa sekä tehtiin χ2-testi. Itse ilmoitetut sairaudet
yhdistettiin seuraaviin luokkiin, ei yhtään, yksi kysytyistä ja useita kysytyistä
sairauksista, ja tarkasteltiin niiden riippuvuutta suoriutumisen kanssa χ2-testillä.
Tekniikan käyttötottumuksista saatiin tietoa haastattelussa (Liite 3), jossa kysyttiin ikääntyneiltä tutkittavilta kysymyksiä puhelimen käytöstä, käytön mahdollisista vaikeuksista, pankkikortin käytöstä rahan nostoon tai maksamiseen. Ikääntyneet tutkittavat jaettiin kahteen ryhmään, tekniikan käyttöön tottuneisiin ja ei
tottuneisiin seuraavan pisteytyksen mukaisesti. Jos tutkittava käytti näppäinpuhelinta tai kännykkää, hän sai yhden pisteen. Jos hän oli käyttänyt puhelinpalvelua,
hän sai puoli pistettä, ja jos hän oli jättänyt viestin puhelinvastaajaan, hän sai
puoli pistettä. Jos hänellä ei ollut ongelmia puhelimen käytössä, hän sai yhden
pisteen. Puhelimen käyttöön liittyvistä kysymyksistä pystyi saamaan yhteensä
kolme pistettä. Tekniikan käyttöön tottuneeksi luokitellulta osallistujalta edellytettiin pisteiden saamista myös muista asioiden hoitamiseen liittyvistä kysymyksistä.
Jos omisti pankkikortin, siitä sai yhden pisteen. Jos käytti pankkiautomaattia rahojen nostoon tai laskujen maksamiseen, siitä sai yhden pisteen, ja jos maksoi
ostoksiaan pankkikortilla, siitä sai yhden pisteen. Mahdollinen maksimipistemäärä oli kuusi pistettä. Jos sai alle neljä pistettä, niin luokiteltiin tekniikan käyttöön
tottumattomaksi. Jos sai 4–6 pistettä, luokiteltiin tottuneeksi tekniikan käyttäjäksi.
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Luokkiin jako oli hyvin karkea. Luokiteltujen muuttujien riippuvuutta tehtävissä
suoriutumisen kanssa tarkasteltiin χ2-testillä.
4.2.3 Osallistujien toiminnan laadullinen analyysi
Laadullisen analyysin perustana tässä tutkimuksessa käytettiin etnografista tutkimusta. Se on laajentunut antropologian perinteisistä vieraiden kulttuurien tutkimuksista tarkastelemaan monenlaisia ihmisten toimintaan liittyviä kulttuurisia
tilanteita ja toimintaympäristöjä (Ronkainen ym., 2011; Silverman, 2001; Spradley, 1980). Etnografiseen tutkimukseen liittyvät keskeisesti tutkittavien toiminnan
havainnointi ja sen kuvaaminen kontekstissaan (Eskola & Suoranta, 1999). Kulttuuristen merkitysten ajatellaan ilmenevän ja välittyvän toimintojen kautta (Ronkainen ym., 2011). Ihmisen konkreettinen toiminta ja tekeminen ovat tarkastelun
keskiössä. Tutkimuksessa keskitytään toiminnan kuvaamiseen eikä niinkään siihen, mitä ihmiset sanovat ajattelevansa tai tuntevansa (Ronkainen ym., 2011;
Silverman, 2000; 2001).
Eskola ja Suoranta (1999) pitävät etnografiaa antropologisena tutkimusmenetelmänä, joka on yksi havainnoinnin muoto ja tapahtuu sosiaalisen todellisuuden luonnollisissa olosuhteissa. Tässä tutkimuksessa ei tarkasteltu luonnollista
tilannetta, koska kysymyksessä oli tutkimustilanne laboratorio-olosuhteissa. Itse
puhelimella soittaminen on arkipäiväistä toimintaa, mutta ei välttämättä silloin,
kun ollaan vuorovaikutuksessa automaatin kanssa. Kuitenkin havainnointia voidaan tutkimuksessa käyttää myös laboratorio-olosuhteissa, mutta luonnollisessa
ympäristössä tehtävä havainnointi tuo paremman kuvan todellisesta toiminnasta
(Katajavuori & Puumalainen, 2008). Etnografian erottelu muista havainnoinnin
muodoista on vaikeaa. Siinä korostuu ennen kaikkea kokemalla ja osallistumalla
oppiminen. Usein puhutaan havainnoinnista tutkimusmenetelmänä sekä erotellaan
toisistaan osallistuva ja ei osallistuva havainnointi (Eskola & Suoranta, 1999;
Katajavuori & Puumalainen, 2008). Myös Silverman (2001) käyttää termiä havainnointi viittaamaan sekä tutkimusmenetelmiin että tutkimuseettisiin seikkoihin
ja etnografialla hän viittaa laajempaan teoreettiseen lähestymistapaan.
Suoraa havainnointia ei aina tehdä osallistuen todellisiin tilanteisiin kentällä,
vaan tutkitaan usein nauhoituksia erilaisista toimintatilanteista. Tässä tutkimuksessa tutkija ei osallistunut itse tutkimustilanteeseen, vaan analysoi sitä jälkikäteen videonauhoituksista. Toisaalta tutkija oli aktiivisesti mukana järjestelmän
kehittämistyössä, kuten ikääntyneet osallistujatkin, jolloin lähestytään myös toi88

mintatutkimuksen menetelmiä (Eskola & Suoranta, 1999). Kuviossa 2 esitetään
ikääntyneiden osallistujien toiminnan tutkimusmalli.

Tutkija ei osallistunut
tilanteeseen, mutta
osallistui järjestelmän
suunnitteluun

Tutkija havainnoi ja analysoi
videolta osallistujien toimintaa
jälkikäteen

Mitä tehtävissä
onnistumista/
epäonnistumista
selittäviä tekijöitä
on havaittavissa?

Ikääntynyt osallistuja järjestelmän
tehtäviä tekemässä

Mitä toimintastrategioita ja
-kategorioita osallistujilla on
havaittavissa?

Kuvio 2. Osallistujien toiminnan tutkimusmalli.

Tässä työssä on taustalla etnografinen lähestymistapa ja menetelmällisesti puhutaan havainnoinnista sekä analysoinnista. Etnografia tarjoaa menetelmällisen
kehikon tähän työhön Spradleyn (1980) kuvaaman tutkimuksen syklisen mallin
kautta. Havainnoinnin fokus muuttuu ja tarkentuu koko ajan tutkimuksen edetessä.
Samaa mallia on kuvattu ns. suppilomaisen tarkastelun mallina, jossa aineistoa
käydään läpi tiheällä kammalla edeten koko ajan yhä fokusoidumpaan kuvaukseen (Eskola & Suoranta, 1999; Silverman, 2001). Näin pyritään mahdollisimman
syvälliseen ymmärrykseen tutkittavasta ilmiöstä (Metsämuuronen, 2006). Kuviossa 3 esitetään havainnoinnin ja analyysin etenemisen vaiheet.
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1. KIERROS:
Aineistosta esille nousevien
ilmiöiden tarkastelu

2. KIERROS:
Alustava tyypittely ”työkategorioihin”
Kysymykset seuraavaa
analysointikierrosta varten

4. KIERROS:
Kategorioiden tyypillisistä
edustajista litteraatit

5. KIERROS:
Poikkeuksien tarkastelu ja
analysointi

Havaittujen toimintastrategioiden
kuvaus ja yhteyden tarkastelu
mitattuihin osallistujiin liittyviin
muuttujiin

Toiminnan yhteys
tehtävissä suoriutumiseen

3. KIERROS:
Neljän toimintakategorian
muodostaminen kysymysten ja
analysointilomakkeen avulla

Päätelmät

Kuvio 3. Havainnoinnin ja analysoinnin etenemisen vaiheet.

Videoiden analyysissä käytettiin aineistolähtöisen analyysin koodausmenettelyä,
jossa käytettiin tyypittelyä eri kategorioihin (Eskola & Suoranta, 1999; Katajavuori & Puumalainen, 2008). Luokkiin jakaminen on aineiston tyypittelyä yksilöitä yhdistävien piirteiden ja toiminnan mukaan. Aineistosta lähdettiin tarkastelemaan sitä, miten ikääntyneet osallistujat toimivat tutkimustilanteessa. Tässä
avoimen koodauksen ja kuvailevan tarkastelun vaiheessa tarkastelutapa oli laajasti aineistoa kuvaileva ja ryhmittelevä. Tutkijalla ei ollut esillä mitään tietoja osallistujien tehtävissä suoriutumisesta tai haastattelu- ja tutkimustuloksista. Havainnoinnista tehtiin muistiinpanoja ja kirjattiin muistiin kaikki osallistujien tuottama
puhe sekä ei-kielellinen viestintä tutkimustilanteissa.
Toimintatapojen perusteella osallistujat luokiteltiin kolmeen kategoriaan. Osa
heistä keskittyi hyvin, kuunteli palvelujärjestelmän alussa annettavat ohjeet loppuun saakka. He toimivat rauhallisen ja jäsentyneen oloisesti. Tämä kategoria sai
työnimen: johdonmukaiset ja rauhalliset toimijat. Toisen ryhmän osallistujista
välittyi tilanteeseen liittyvä jännitys ja hätäily, vaikka he kuuntelivat useimmiten
ohjeet loppuun ennen valintojen tekemistä. Tämä kategoria sai työnimen: Tehtävän tasalla olevat tilannetta jännittävät. Kolmannen ryhmän ikääntyneistä osa ei
oikein tuntunut ymmärtävän tehtävien luonnetta. Toimintaa leimasi hätäily ja
hermostunut liikehtiminen tilanteessa. Tämä kategoria sai työnimen: Hätäilevät ja
heikosti ohjeita kuuntelevat. Aineistoa tarkasteltiin uudelleen valikoivan koodauksen vaiheessa työkategorioihin liittyvien toimintapiirteiden kautta. Osallistujien
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toimintaa tarkasteltiin ja analysoitiin uudelleen taulukossa 5 näkyvien kysymysten
kautta.
Taulukko 5. Videoanalyysissä käytetyt kysymykset.
Kysymykset
Millä tavalla osallistujien toiminnassa näkyy, ymmärsivätkö he tehtävän luonteen?
Onko tilanteita, joissa sattuma auttaa eli tehtävä tulee tehtyä oikein, kun on kiire painamaan ykköstä ja se
on osallistujalle annettu tehtävä, vaikka hän ei edes kuuntele muita vaihtoehtoja?
Ennakoiko kuunteleminen onnistumista?
Minkälaista oppimista tilanteissa tapahtuu? Onnistuuko toinen yrityskerta?
Onko toiminta rauhallisempaa toisella kierroksella?
Huomaavatko osallistujat virheensä ja mitä se kertoo? Miten he reagoivat niihin?
Millaisia toimintoja helpottavia strategioita he käyttävät?
Löytyykö keinoja kompensoida mahdollisia toiminnanrajoituksia?
Onko kaikkien osallistujien toiminta sijoitettavissa kolmeen luokkaan?
Liittyykö tehtävissä suoriutuminen kategorioihin?

Kolmannen kategorian havaittiin jakautuvan kahtia. Toimijoilla oli jonkin verran
yhteisiä piirteitä, mutta kaksi selkeää eroa oli nähtävissä luokkien sisällä. Hätäilevien ja heikosti kuuntelevien kategoriaan luokittuvista osa kuunteli ohjeita paremmin, oli tehtävän tasalla eli tiesi sen, mitä heiltä odotettiin, mutta virheiden
taustalla näkyi hätä siitä, pysyvätkö ohjeet mielessä? Siksi he joko kiiruhtivat
valitsemaan vaihtoehdoista ensimmäisenä kuullun tai valitsivat vaihtoehdoista
viimeisen. Seuraavan katselukerran jälkeen aineisto jaettiinkin neljään toimintaa
kuvaavaan kategoriaan.
Aiemmin kahteen ensimmäiseen luokkaan sijoittuneet osallistujat säilyivät
niissä edelleen. Luokkien nimet lyhennettiin tulosten esittämisen helpottamiseksi.
Kategoriat saivat nimekseen johdonmukaiset ja jännittäjät. Aikaisemman kolmannen kategorian toiminnasta löytyi paljon molemmille luokille yhteisiä piirteitä. Näitä kategorioita tarkasteltiin moneen kertaan ja päädyttiin jakamaan osallistujat kahteen luokkaan, pääasiassa kahden erottavan piirteen vuoksi. Toiset olivat
ainakin jossain määrin tehtäväidean tasalla ja tiesivät sen, mitä heiltä odotetaan,
kuuntelivat ohjeet, mutta hätäilivät valintojen tekemisessä. Heistä muodostui
kategoria nimeltään kiire painamaan. Neljänteen kategoriaan sijoittuvat osallistujat, jotka eivät näyttäneet ymmärtävän tehtäväideaa, kuuntelivat heikosti ohjeita ja
toimivat painellen näppäimiä hyvin sattumanvaraisesti. Tämä kategoria nimettiin
ryhmäksi tehtäväidea hukassa.
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Jos tutkimustilanteessa on mukana ei-kielellisen toiminnan lisäksi ääntelyä tai
puhetta, on kuvaus litteroitu keskusteluanalyysin keinoin (Liitteet 7/1, 7/2, 7/3,
8/1 ja 8/2). Seppäsen (1998) mukaan ei ole yhtä oikeaa litterointitapaa, vaan litteroinnissa on tieteenalakohtaista vaihtelua ja tutkimuksen tavoitteet vaikuttavat
valittavaan litterointitapaan. Tässä työssä käytetään tutkijan omaa sovellusta tilanteeseen, joka ei ole tavallinen keskustelu- ja vuorovaikutustilanne. Puheen osuudet olivat varsin vähäisiä, joten litteroinnissa ei kirjattu puheen prosodisia piirteitä.
Ei-kielellisen aineiston litterointiin ei ole täysin vakiintuneita käytäntöjä, vaikka
kielelliset ja ei-kielelliset keinot toimivat yhdessä vuorovaikutustilanteessa (Haakana, 2001). Tässä työssä sekä puhe että ei-kielelliset keinot eivät ole käytössä
ihmisten välisessä vuorovaikutustilanteessa, koska osallistujat toimivat automaatin kanssa. Ne kuitenkin välittävät keskeistä tietoa ihmisen toiminnasta tutkimustilanteessa. Osallistujien toimintaa, liikkeitä ja eleitä on kuvattu litteraateissa kaksoissulkeiden sisällä olevalla tekstillä. Työn tulosluvussa esitetään litteraattien
pohjalta tehdyt toiminnankuvausesimerkit. Työssä tarkastellaan kategorioiden
sisällä esiintyviä poikkeavia toimintatapoja sekä mahdollisia ”vahingossa” oikeiksi suoritukseksi kirjautuneita tapahtumia. Toisella kerralla oikein tehtävät
tehneiden toiminnan muuttumista analysoidaan yrityskertojen välillä. Toimintakategorioiden yhteyttä tarkastellaan suhteessa tehtävistä suoriutumiseen, yrityskertojen määrään, tutkimuksen toisesta vaiheesta poisjäämiseen sekä yksilöiltä mitattujen testipistemäärien keskiarvoihin. Laadullisen analyysin antama tieto yhdistetään kvantitatiiviseen dataan ja siltä pohjalta etsitään vastauksia esitettyihin tutkimuskysymyksiin.
4.2.4 Puheen prosodisten piirteiden akustiset mittaukset ja puhujista
annetut arviot
Puheen prosodisista piirteistä mitattiin temporaalisia ominaisuuksia ja painotukseen liittyvän perusäänen taajuuden vaihtelua. Valikkoäänitteistä analysoitiin
kolme äänitettä eli äänitteet 2, 9 ja 11. Puhujakohtaista prosodisten keinojen käyttöä tarkasteltiin myös laadullisesti puhestrategian näkökulmasta. Puhetta arvioitiin,
jotta voitiin selvittää se, missä määrin sen voitiin katsoa sisältävän ikääntyneille
suunnatun puheen prosodisia piirteitä verrattaessa sitä suomen kielen keskimääräisiin temporaalisiin piirteisiin ja painon käyttöön. Tarkasteltiin sitä, oliko puhujilla käytössä useita ikääntyneille suunnatun puheen piirteitä samanaikaisesti sekä
sitä, kuinka johdonmukainen heidän puhetapansa oli.
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Temporaaliset ominaisuudet
Puheen temporaalisia ominaisuuksia mitattiin SoundEdit® 16 -ohjelmalla. Jokaisen puhujan äänitteistä mitattiin puhenopeus ja artikulaationopeus. Puhenopeus
laskettiin äänitteen kokonaiskestosta eli laskennassa olivat mukana puhejaksojen
keston lisäksi taukojen kestot. Puhenopeus ilmoitettiin tavuina/s. Artikulaationopeus laskettiin puhejaksojen yhteenlasketusta kestosta eli artikulaationopeus ei
sisällä taukoja, ja se ilmoitettiin myös tavuina/s.
Äänitteestä mitattiin jokaisen puhejakson kesto millisekunteina ja puhejakson
rajana olevat tauot (Liite 4). Äänitteessä esiintyneiden kaikkien taukojen kestot
mitattiin. Hieke ym. (1983) pitävät yleensä käytettyjä tauon kynnysarvoja liian
korkeina, koska lyhyemmät 0,13–0,25 sekunnin tauot ovat yhteydessä psykologisiin ja tekstuaalisiin tekijöihin puheessa. He suosittelevat 0,10 sekunnin vähimmäisrajaa tauon kriteeriksi. Tässä tutkimuksessa lyhyiden taukojen arvioitiin antavan tietoa puhujien välisistä strategiaeroista tauotuksen suhteen. Tauon jälkeisen
klusiilin kestoksi arvioitiin mittauksissa 100 ms, joka rajattiin pois tauon kestosta.
Tämä perustui siihen, että suomen kielessä sananalkuisen konsonantin kestoksi on
mitattu yksinäisvokaalien edellä 92 ms ja pitkän vokaalin edellä 99 ms (Suomi,
2006). Taukojen määrä laskettiin, ja niiden osuus eri puhujilla laskettiin taukojen
keston prosenttiosuutena äänitteessä. Taukojen sijoittumista tekstissä analysoitiin
laadullisesti (Liitteessä 4/1, 4/2, 4/3 ja 4/4), jotta voitaisiin nähdä se, millaista
tauotusstrategiaa puhujat käyttivät. Haluttiin nähdä myös, missä määrin puhujien
tauotus toteutui tekstin rakenteen mukaan puhejakson kieliopillisilla rajoilla
(Campbell, 2000; Korpijaakko-Huuhka & Aulanko, 1994). Tarkastelun kohteina
olivat lisäksi puhujien mahdollisesti käyttämät fokusointitauot, joilla kuulijan
huomio kiinnitetään tärkeään sanaan tai ilmaukseen (Botinis ym., 2001; Heldner,
1996; Iivonen ym., 1996a; Vainio, 2010).
Perusäänen taajuuden mittaukset
Painon eli prominenssin vaikutelma puheessa syntyy useammasta foneettisesta
tekijästä tai niiden yhdistelmästä (Aulanko, 2005; Cutler ym., 1997; Kujk & Bowes, 1999; Terken & Hermes, 2000). Tässä työssä prominenssin mittaamisessa
keskityttiin kuitenkin perusäänen taajuuden mittaamiseen järjestelmän valikkoäänitteistä. Lausepaino signaloidaan suomen kielessä tonaalisesti (Suomi ym., 2003;
Suomi ym., 2006). Painotushuiput sijoittuvat niihin osiin, joita puhuja korostaa ja
pitää tärkeimpänä (Suomi ym., 2003; Toivanen ym., 2005). Mitä tärkeämpää
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tietoa sana välittää, sitä suurempi F0:n liike on sen kohdalla. Painotushuippu on
tällöin korkeampi ja F0 laskee sen jälkeen matalammalle kuin kohtalaisessa painossa. Tässä työssä tavoitteena oli painon toteutumisen tarkastelu osana puhujien
mahdollisesti käyttämää fokusointistrategiaa. Pyrkimyksenä ei ollut tehdä tarkkaa
tutkimusta lausepainon foneettisesta toteutumisesta. Lausepaino, rytmi sekä tekstin jäsentäminen ja erityisesti ilmauksen pääfokus ovat keskeisiä tekijöitä radio- ja
televisiopuheessa (Iivonen ym., 1996a; Moore, 1990). Valikkokäsikirjoituksen
ääneen puhumisen voi ajatella muistuttavan tyylillisesti selkeyteen ja ilmauksien
ymmärrettävyyteen pyrkivää uutisten lukupuhetta. Tässä tutkimuksessa analysoitiin valikoissa annettujen ohjeiden avainfraasien prominenssihuippujen sijoittumista ja laajuutta. Mittauskohteiksi valittiin sanat, jotka välittivät keskeisen informaation valittavista vaihtoehdoista sekä toimintaohjeen valinnan toteuttamiseksi. Työssä mitattiin lausepainon saavia reemasanoja eli sanoja, jotka ilmaisevat
uutta informaatiota, esimerkiksi järjestelmässä annettavaa uutta valintavaihtoehtoa tai toimintaohjetta.
Mitattavat äänitteet digitoitiin käyttäen Computerized Speech Lab (CSL) järjestelmää (malli 4300B, Kay Elemetric Corp.), jonka näytteenottotaajuus oli 1000
Hz ja analyysissa mukana oleva äänikaista 5000 Hz. Perusäänen taajuuden mittauksissa käytettiin CSL-ohjelman versiota Software Version 5.X (Dos). Kaikilta
puhujilta mitattiin arvot valikkokäsikirjoituksen samoista kohdista. Mittaukset
tehtiin logopedian ja fonetiikan tutkimuslaboratoriossa fonetiikan lehtorin ohjauksessa ja laitteiston käytössä avusti myös tekninen asiantuntija. Valikkoäänitteiden
tilastoarvojen perusteella perustaajuuskontuurimittaukset rajattiin puhujan taajuusaluetta vastaaviksi määrittelemällä mittausten ala- ja yläraja. Mittauksessa
käytettiin CSL:n vakioitua analyysi-ikkunan pituutta. Perustaajuusmittaukset
tehtiin lausepainollisessa asemassa olevista avainsanoista mittaamalla edellisen
sanan aikainen F0:n minimiarvo, ja maksimiarvo mitattiin sanan F0:n huippukohdasta.
Kahdella puhujalla esiintyi odotuksenvastaisia F0:n nousu-lasku-kuvioita.
M1:lla sävelkorkeushuippu tuli toimintaohjeiden antokohdassa reemasanaa edeltävän verbin viimeisessä tavussa, ja N2:lla jo reemasanaa edeltävän verbin ensimmäisessä tavussa. Heidän kohdallaan tehtiin useampia mittauksia, jotta saataisiin selville F0:n avulla tapahtuva painotus. Puolisävelasteikolla voidaan kuvata
yksilöiden välisiä eroja paremmin kuin paljaalla hertsiasteikolla (Baken, 1987), ja
sitä käytetään verrattaessa keskenään äänialaltaan toisistaan poikkeavia puhujia
kuten miehiä ja naisia (Iivonen ym., 1996a). Tämän tutkimuksen mitatut F0 arvot
muunnettiin puolisävelaskeliksi käyttäen Bakenin (1987) kaavaa. Praat-4 94

ohjelmalla (Boersma & Weenink, 1992–2011, www.praat.org) mitattiin vielä
uudelleen perusäänentaajuutta puolisävelaskeleina valikkoäänitteiden fokuskohdista jokaiselta puhujalta.
Puhujista annetut arviot
Välittömästi tutkimuksen jälkeen osallistujat arvioivat subjektiivisesti sen puhujan puheen ominaisuuksia (äänen voimakkuus, äänen miellyttävyys, puheen selvyys ja puhenopeus), jolla he kuulivat järjestelmän tehtävät. Arvioinnissa käytettiin kyselylomaketta (Liite 5), joka sisälsi neljä monivalintakysymystä. Yksi kysymys sisälsi kolme valintavaihtoehtoa, ja kolmessa kysymyksessä oli neljä vastausvaihtoehtoa. Kyselylomakkeen lopussa tutkittavat antoivat puheäänelle kouluarvosanan (asteikko 4–10). Kouluarvosanan avulla oli tarkoituksena saada numeerinen kokonaisarvio, joka edustaisi puhujasta saatua kokonaisvaikutelmaa.
Kouluarvosanan ajateltiin olevan osallistujille tuttu arviointiasteikko. Tämän
jälkeen he kuulivat puhelimesta jokaiselta puhujalta lyhyen puhenäytteen satunnaisessa järjestyksessä. Puhenäytteen tekstinä oli lyhyt kuvaus puhelinpalvelujärjestelmän kehittämisestä (Liite 6). Näytteen kokonaiskesto vaihteli puhujasta
riippuen 33,3–44,8 sekunnin välillä. Tässä tilanteessa kuuntelijat keskittyivät vain
arvioimaan kuulemaansa näytettä. Jokainen kuuli nyt itselleen kolme vierasta
ääntä sekä yhden järjestelmästä tutun äänen. Kuultuaan yhden puhujan näytteen
osallistujat arvioivat sen samanlaisella kyselylomakkeella, jolla olivat arvioineet
aiemmin järjestelmän tehtävissä käytetyn puhujan ääntä.
4.2.5 Työssä käytetyt tilastolliset menetelmät
Puhujien pienen määrän vuoksi tilastollisten menetelmien käyttö aineiston tarkastelussa oli rajallista. Puhestrategioita ei voitu mallintaa tilastollisesti eikä selvittää,
olisiko jokin tietyntyyppinen puheen ominaisuuksien kombinaatio edullisin puheen vastaanoton kannalta. Tässä työssä tilastollisina menetelminä käytettiin luottamusvälien laskemista, kahden riippumattoman ryhmän keskiarvotestiä eli Ttestiä, toistettujen mittausten sekamallia, luokiteltujen muuttujien ristiintaulukointia ja χ2-riippumattomuustestiä sekä Mann Whitneyn U-testiä.
Haluttaessa tarkastella tilastollisesti ryhmien välisten erojen suuruutta tai
vaihtelua mieluummin kuin pelkästään sitä, onko ero merkitsevä, luottamusvälien
tarkastelu antaa tarkempaa tietoa erojen suuruudesta ja arvojen vaihtelusta aineistossa (Gardner & Altman, 1989b). Luottamusväli kuvaa, millä välillä todellinen
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perusjoukon tunnusluvun arvo on tietyllä todennäköisyydellä (Menetelmäopetuksen valtakunnallinen tietovaranto, 2008). Luottamusvälejä laskettaessa on ilmoitettava luottamustaso, joka kertoo sen, millä varmuudella perusjoukkoa kuvaava
tunnusluku on jollain tietyllä luottamusvälillä. Tässä työssä käytettiin 95 %:n
luottamustasoa. Suhteellisten osuuksien luottamusvälit on laskettu ns. Wilsonin
menetelmällä, joka soveltuu perinteistä paremmin tutkimuksiin, joiden otoskoko
on pieni (Agresti & Coull, 1998).
Toistetuissa mittauksissa kukin havainto mitataan useamman kerran ja mitattu
havainto tai tapaus toimii itsensä vertailukohtana tai kontrollina (Metsämuuronen,
2006; SAS Institute Inc., 2004). Tekijät, jotka voivat olla yhteydessä tutkittavaan
ilmiöön, voivat olla pysyviä yksilöittäin. Tarkasteltaessa yhden henkilön kohdalla
useita mittauksia on todettava, että mittausten tulokset eivät ole riippumattomia
toisistaan. Perinteinen lineaarinen malli olettaa havaintojen olevan toisistaan riippumattomia ja normaalisti jakautuneita. Toistettujen mittausten sekamallissa jakauman oletetaan olevan normaali, mutta havainnot eivät ole riippumattomia
toisistaan. Eri puhujien äänellä menestymisen tilastollisessa tarkastelussa käytettiin toistettujen mittausten sekamallia. Suoraan aineistosta lasketut onnistumisprosentit olettavat havaintojen olevan toisistaan riippumattomia. Toistettujen mittausten sekamalli huomioi menestymisen kaikissa tehtävissä, ja laskee odotetun onnistumisprosentin myös tilanteisiin, joissa osallistujalle ei esitetty kyseistä tehtävää. Käytettävyystutkimuksessa 27 henkilöä suoritti äänitteen 11 tehtävät, koska
yhdeksälle kuuntelijalle oli annettu tehtäväksi valita tehtävässä vaihtoehto kaksi,
joka ei edellyttänyt toimintaa kyseisessä äänitteessä.
Sekamallin odotettujen onnistumisprosenttien poikkeama verrattuna aineistosta laskettuihin prosenttiosuuksiin antoi viitteitä puhujan ja tehtävän yhteisvaikutuksen olemassaoloon, joten kyseinen yhdysvaikutustermi lisättiin malliin.
Yhdysvaikutustermin huomioiminen paransi mallin sopivuutta aineistoon. Toistettujen mittausten sekamallin estimaatit on laskettu käyttäen SAS/STAT tuotteen
Mixed-proseduuria (SAS Institute Inc., 2004; 2006).
Menetelmien valinnassa konsultoitiin tilastotieteilijää, joka teki tilastollisista
analyyseista luottamusvälitarkastelut ja toteutti toistettujen mittausten sekamallin.
Osallistujiin liittyvien muuttujien tilastolliset analyysit sekä haastattelujen aineiston käsittelyn tutkija teki itse. Aineiston tilastollisessa tarkastelussa näiltä osin
käytettiin parametrittomia menetelmiä, koska normaalijakaumaoletus oli monien
muuttujien osalta epärealistinen. Lisäksi osa muuttujista oli luokittelu- ja järjestysasteikollisia. Luokiteltujen muuttujien tilastollisten erojen tarkastelussa käytettiin ristiintaulukointia ja χ2-riippumattomuustestiä. Järjestysasteikollisille muuttu96

jille käytettiin Mann Whitneyn U-testiä ryhmien väliseen vertailuun. Tilastollisen
merkitsevyyden rajana käytettiin yleisesti käytössä olevaa arvoa p < 0,05. Taulukoissa 6 ja 7 on esitetty käytetyt tilastolliset menetelmät.
Taulukko 6. Ikääntyneisiin tutkittaviin liittyvien muuttujien analysoinnissa käytetyt
tilastolliset menetelmät.
Muuttujat

Menetelmät

Saatu tieto

Ikä

Kahden riippumattoman ryhmän

Iän yhteys

Puheen tunnistuskyky
Token-testin pisteet

MMSE-testin pisteet

keskiarvojen T-testi

suoriutumiseen

Luokiteltujen muuttujien ristiintaulukointi

Tunnistuskyvyn yhteys

ja χ2-riippumattomuustesti

suoriutumiseen

Luokiteltujen muuttujien ristiintaulukointi ja χ2-

Pisteiden yhteys

riippumattomuustesti

suoriutumiseen

Järjestysasteikollisille luokittelemattomille

Onnistuneiden/epä-

muuttujille Mann Whitneyn U-testi ryhmien

onnistuneiden ryhmien

väliseen vertailuun

välinen ero

Tehtävissä onnistuneiden ja epäonnistuneiden Pisteiden yhteys
ryhmän MMSE-testin keskiarvot

suoriutumiseen

Järjestysasteikollisille luokittelemattomille

Onnistuneiden/epä-

muuttujille Mann Whitneyn U-testi ryhmien

onnistuneiden ryhmien

väliseen vertailuun

välinen ero

Muistin subjektiivinen arvio

Luokiteltujen muuttujien ristiintaulukointi

Yhteys tehtävissä

Sairaudet

ja χ2-riippumattomuustesti

suoriutumiseen

Tekniikan käyttötottumukset
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Taulukko 7. Puhelinpalvelujärjestelmän käyttöön liittyvien muuttujien analysoinnissa
käytetyt tilastolliset menetelmät.
Muuttujat

Menetelmät

Saatu tieto

Puhenopeus tavua/s

Akustisten mittausten tulosten

Temporaalisten

Artikulaationopeus tavua/s

keskiarvot ja 95 %:n luottamusvälit

tekijöiden yhteys
tehtävissä

Taukojen lukumäärä ja taukoprosentti

suoriutumiseen
Äänen perustaajuuden muutokset

Puolisävelaskelten keskiarvo,

Painotuksen yhteys

keskihajonta, 95 %:n luottamusvälit suoriutumiseen
Osallistujien antamat arviot puhujista
Tehtävissä suoriutuminen eri äänitteissä

Kouluarvosanojen keskiarvot,

Arviointitilanteiden

95 %:n luottamusvälit

erot

Vakioimaton/

Äänitteiden

Sekamallin odotettu

vaikeustaso

onnistumisprosentti
Puhujat ja suoriutuminen

Vakioimaton/

Puheen piirteiden

Sekamallin odotettu

yhteys suoriutumiseen

onnistumisprosentti
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5

Tulokset

Tämän tutkimuksen tavoitteena on vastata kysymykseen, missä määrin ikääntyneiden osallistujien suoriutumista puhelinpalvelujärjestelmän tehtävistä selittävät
ikääntyneisiin osallistujiin liittyvät ominaisuudet ja missä määrin järjestelmässä
kuultuun puheeseen tai valikkotekstin rakenteeseen liittyvät tekijät. Ikääntyneiden
tutkimukseen osallistujien toimintaa kognitiivisesti vaativassa käytettävyystutkimustilanteessa tarkasteltiin videoaineiston laadullisen analyysin avulla. Tulokset
esitetään kahden päätutkimuskysymyksen, ja niihin liittyvien alakysymysten esittämisjärjestyksessä.
5.1

Tehtävistä suoriutumien eri puhujien antamilla ohjeilla

Käytettävyystutkimukseen osallistuneiden henkilöiden suoriutumista järjestelmän
tehtävistä tarkasteltiin kahdella eri tavalla. Suoriutumista tarkasteltiin suoraan
aineistosta lasketuilla prosenttiosuuksilla ja sekamallilla lasketuilla odotetuilla
onnistumisprosenteilla. Onnistumisprosenttien harhattoman laskennan oletuksena
on, että havainnot ovat toisistaan riippumattomia. Riippumattomuusehto ei kuitenkaan täyty, koska äänitteissä onnistumisen mittauksissa arvioidaan toistuvasti
saman henkilön suoriutumista. Siksi tutkimuksessa käytettiin eri puhujien äänellä
menestymisen tilastollisessa tarkastelussa myös toistettujen mittausten sekamallia.
Sekamalli huomioi laskennallisesti myös sen, että kaikille kuuntelijoille ei tullut
äänitteen 11 tehtävää. Taulukossa 8 on nähtävissä käytettävyystutkimuksen ikääntyneiden osallistujien tehtävistä suoriutuminen analysoiduissa äänitteissä. Siinä
näkyvät suoraan aineistosta lasketut onnistumisprosentit, sekamallilla laskettu
odotettu onnistuminen eri äänitteissä ja tehtävien vaikutus suoriutumiseen.
Taulukko 8. Ikääntyneiden osallistujien onnistuminen eri tehtävissä ja tehtävien vaikutus suoriutumiseen.
Äänite

N

n

Äänite 2

36

26

Onnistumisprosentti % Odotettu onnistuminen %
72,2

72,2

95 %:n luottamusväli
(57,4–87,0)

Äänite 9

36

20

55,6

55,6

(39,1–72,0)

Äänite 11

27

9

33,3

39,0

(22,3–55,7)

Äänitteittäin tarkasteltuna ensimmäisessä tehtävässä ikääntyneet tutkimushenkilöt
selvisivät kohtuullisen hyvin. Toisessa tehtävässä suoriutuminen oli hieman heikompaa. Kolmas tehtävä eli äänite 11 oli vaikein, sillä tehtävän suorittaneista
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(n = 27) vain kolmasosa suoritti tehtävän oikein. Suoraan aineistosta lasketut ja
sekamallilla lasketut tulokset erosivat vain äänitteen 11 osalta. Tarkasteltaessa
tehtävän vaikutusta odotettujen onnistumisprosenttien kautta on todettavissa, että
äänite 11 osoittautui tilastollisesti merkitsevästi vaikeammaksi luottamusväleillä
tarkasteltuna kuin äänite 2. Äänitteeseen 9 verrattuna äänite 11 jää hieman sen
luottamusvälin alarajan alapuolelle.
Osallistujien suoriutumista järjestelmän tehtävistä eri puhujien antamilla ohjeilla tarkasteltiin sekä suoraan aineistosta lasketuilla prosenttiosuuksilla että
sekamallilla lasketuilla odotetuilla onnistumisprosenteilla. Taulukossa 9 esitetään
tulokset kuuntelijoiden tehtävissä suoriutumisesta eri puhujien antamilla ohjeilla
suoraan aineistosta lasketuilla prosenttiosuuksilla ja sekamallilla laskettu odotettu
onnistuminen eri puhujien ohjeilla.
Taulukko 9. Ikääntyneiden osallistujien tehtävissä onnistuminen eri puhujien antamilla
ohjeilla.
Puhuja

N

n

Onnistumisprosentti %

Odotettu onnistuminen %

95 %:n luottamusväli

N2

25

17

68,0

87,4

(68,2–106,5)

M2

25

15

60,0

69,2

(50,1–88,4)

M1

25

14

56,0

64,0

(44,8–83,1)

N1

24

9

37,7

24,1

(4,4–43,7)

Eri puhujien antamilla ohjeilla ei ollut suurta merkitystä suoriutumiserojen selittäjänä. Ainoastaan puhuja N1 erosi muista puhujista: hänen äänellään tehtävät kuulleet tekivät enemmän virheitä kuin muiden kuuntelijat. Tarkasteltaessa puhujan
vaikutusta tehtävästä suoriutumiseen vain N1:n äänellä tehtävät kuulleiden odotettu onnistumisprosentti 24,1 % (95 % lv 4,4–43,7) erosi tilastollisesti merkitsevästi muita puhujia kuunnelleiden suoriutumisesta. Parhaiten tehtävistä suoriuduttiin puhujan N2 ohjeilla. Ero ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä verrattuna miespuhujiin. N2:n ohjeita kuunnelleiden suoriutuminen oli luottamusväleillä tarkasteltuna tilastollisesti merkitsevästi parempaa verrattuna N1:tä kuunnelleiden suoriutumiseen. Verrattaessa miespuhujia kuunnelleiden osallistujien suoriutumista toisiinsa ei havaittu suurta eroa.
Sekamallin odotetut onnistumisprosentit poikkesivat suoraan aineistosta lasketuista onnistumisprosenteista. Tämä antoi viitteitä puhujan ja tehtävän yhteisvaikutuksen olemassaolosta. Siksi kyseinen yhdysvaikutustermi lisättiin malliin,
ja sen avulla tarkasteltiin odotettua onnistumista eri puhujien antamilla ohjeilla
äänitteittäin. Äänitteessä 2 N2:n kuuntelijoiden odotettu onnistumisen todennä100

köisyys oli 100 % (95 % lv 75,6–124,4). Muissa äänitteissä hän ei eronnut yhtä
selvästi toisista puhujista. Äänitteessä 9 osallistujien odotettu onnistumisen todennäköisyys oli sama riippumatta siitä, kenen antamilla ohjeilla he kuulivat tehtävät 55,6 % (95 % lv 22,6–88,5). N1:n äänellä tehtävät kuulleiden odotettu onnistumisen todennäköisyys oli heikoin äänitteessä 2 33,3 % (95 % lv 8,9–57,7) ja
äänitteessä 11 21,2 % (95 % lv -11,9–54,5). Luottamusvälin negatiivinen arvo
johtuu pienille aineistolle tyypillisestä luottamusvälin levenemisestä. M2:n äänellä suoriuduttiin tehtävistä toiseksi parhaiten, ja hänen kuuntelijoidensa odotettu
onnistumisprosentti oli parempi kuin M1:n äänitteessä 2. M2:n kuuntelijoiden
odotettu onnistumisprosentti äänitteessä 2 oli 88,9 % (95 % lv 64,5–113,3) ja
M1:n 66,7 % (95 % lv 42,3–91,1). Äänitteessä 11 tilanne oli miesten osalta päinvastainen, sillä M1:n kuuntelijoiden odotettu onnistumisprosentti oli 55 % (95 %
lv 22,9–87,1) ja M2:n 31,3 % (95 % lv -0,8–63,4). Erot eivät olleet kuitenkaan
suuria miespuhujia kuunnelleiden välillä.
5.2

Ikääntyneisiin osallistujiin liittyvien ominaisuuksien yhteys
tehtävistä suoriutumiseen

Puhelinpalvelujärjestelmän käytön onnistumista tarkasteltiin myös ikääntyneisiin
osallistujiin liittyvien tekijöiden kautta. Keskeinen kysymys oli se, kuinka paljon
osallistujiin liittyvät ominaisuudet vaikuttivat tehtävistä suoriutumiseen kognitiivisesti vaativassa tutkimustilanteessa. Selittivätkö osallistujien testitulokset tai
haastattelussa saatu tieto tutkimuksissa suoriutumista?
5.2.1 Iän, sukupuolen ja koulutuksen yhteys suoriutumiseen
Iän yhteyttä tehtävissä suoriutumiseen tarkasteltiin käyttämällä kahden ryhmän Ttestiä. Tarkasteltaessa ikää suhteessa ensimmäisellä yrityskerralla onnistumiseen
tai epäonnistumiseen on todettava, että iällä ja tehtävissä suoriutumisella ei ollut
tilastollisesti merkitsevää yhteyttä (p = 0,51). Iän keskiarvo onnistuneiden ryhmässä oli 77,0 vuotta ja epäonnistuneiden ryhmässä se oli hieman korkeampi eli
77,5 vuotta. Kuviossa 4 on nähtävissä iän mediaani ja hajonta onnistuneiden ja
epäonnistuneiden ryhmässä.
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Kuvio 4. Ikä ja suoriutumien tehtävistä ensimmäisellä yrityksellä.

Koulutukseltaan ikääntyneiden osallistujien ryhmä oli hyvin yhtenäinen, joten
koulutuserot aineistossa olivat hyvin vähäiset. Osallistujista (N = 30) kansakoulun
käyneitä oli suurin osa (n = 27), keskikoulun oli suorittanut yksi henkilö ja ylioppilaita oli kaksi. Osallistujista 23 oli naisia ja 7 miehiä. Koulutuksen ja sukupuolen yhteyttä suoriutumiseen ei ollut mielekästä tarkastella erisuuruisten ryhmien
takia.
5.2.2 Kuulokyvyn yhteys tehtävissä suoriutumiseen
Eri kuulontutkimustuloksista vain puheen tunnistusprosentilla oli yhteys tehtävissä suoriutumiseen. Puheen tunnistuskyvyn 50 %:n persentiili oli 93 %, jota käytettiin jakamaan kuuntelijat kahteen ryhmään. Ryhmään heikko tunnistuskyky
luokittuvien osallistujien puheentunnistusprosentti oli korkeintaan 93 % tai sen
alle. Vastaavasti ryhmään hyvä tunnistuskyky luokittuivat osallistujat, joiden
puheentunnistuprosentti oli yli 93 %. Taulukossa 10 on nähtävissä eri luokkiin
jakautuminen suhteessa onnistumiseen ja epäonnistumiseen. Puheen tunnistuspro102

sentin ja tehtävissä suoriutumisen välillä oli tilastollisesti merkitsevä riippuvuus
(χ2(1) = 6,87, p = 0,009). Osallistujat, joilla oli parempi puheen tunnistuskyky,
sijoittuivat pääasiassa onnistuneiden ryhmään, ja epäonnistuneiden ryhmään keskittyivät tunnistuskyvyltään heikommat kuulijat.
Taulukko 10. Puheen tunnistuskyky ja tehtävissä suoriutuminen.
Luokiteltu erottelu

Onnistuneet

Epäonnistuneet

Kaikki

Heikko tunnistuskyky

5

13

18

Hyvä tunnistuskyky

6

1

7

Kaikki

11

14

25

Yksilölliset erot olivat kuitenkin suuria tarkasteltaessa suoriutumista, sillä varsin
heikolla puheen tunnistusprosentilla (esim. 43 %) jotkut osallistujat suoriutuivat
tehtävistä ensimmäisellä yrityksellä. Toisaalta osa osallistujista, joilla oli huomattavasti parempi puheen tunnistuskyky (97 %), ei suoriutunut tehtävistä vielä toisellakaan yrityskerralla. Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava myös, että puheen tunnistuskykyä ei ollut mitattu 11 osallistujalta.
5.2.3 Token-testin pisteiden yhteys tehtävissä suoriutumiseen
Tässä tutkimuksessa käytettiin Token-testin lyhennettyä versiota, jolloin korkein
mahdollinen pistemäärä tätä versioita käytettäessä oli 17 pistettä. Ensimmäisellä
yrityksellä palvelujärjestelmän tehtävistä hyvin suoriutuneiden testipistemäärän
keskiarvo oli 14,7 pistettä (vaihteluväli 12–16). Ensimmäisellä yrityksellä epäonnistuneiden osallistujien pisteiden keskiarvo oli 13,0 pistettä (vaihteluväli 11–17).
Token-testin pisteiden 50 %:n persentiili oli 14 pistettä. Osallistujat luokiteltiin
Tokent-testin pisteiden mukaan kahteen luokkaan: korkeintaan 14 pistettä saaneet
ja 15–17 pistettä saaneet. Suoriutumisen ja testipisteiden välinen riippuvuus läheni tilastollisen merkitsevyyden rajaa (χ2(1) = 3,619, p = 0,057).
Tämä tulos herätti kuitenkin mielenkiintoa, joten testin pisteiden yhteyttä tehtävissä menestymiseen tarkasteltiin vielä pienemmällä ryhmällä. Aineistosta karsittiin tehtävistä toisella yrityksellä suoriutuneet ja tarkasteltiin pelkästään ääriryhmiä eli niitä, jotka suorittivat tehtävät oikein ensimmäisellä yrityksellä ja niitä,
jotka eivät suoriutuneet tehtävistä lainkaan. Tällöin ryhmässä oli 12 ensimmäisellä kierroksella onnistunutta ja 10 toisella yrityksellä epäonnistunutta (n = 22).
Testiä ei tehty yhdelle palvelujärjestelmän tehtävistä suoriutuneelle henkilölle
vaikean näkövamman vuoksi. Tarkasteltaessa tehtävissä suoriutumista tällä pie103

nemmällä aineistolla (n = 21) on todettavissa, että suoriutumisen ja luokiteltujen
testipisteiden välinen riippuvuus oli tilastollisesti merkitsevä (χ2(1) = 4,073,
p = 0,04). Taulukossa 11 on esitetty tehtävissä suoriutuminen ja luokiteltujen
pisteiden jakaumat. Tulos antoi viitteitä siitä, että Token-testissä paremman tuloksen saaneet menestyivät tehtävissä paremmin.
Taulukko 11. Token-testin luokitellut pisteet ja tehtävissä suoriutuminen.
Tehtävissä suoriutuminen
Onnistuneet
Epäonnistuneet

Token-testin pisteet
≤ 14 p

15–17 p

4

7

Kaikki
11

36,4 %

63,6 %

100 %

8

2

10

80 %

20 %

100 %

Luokittelemattomat Token-testin pisteet eivät noudattaneet normaalijakaumaa,
joten ryhmien välistä eroa tarkasteltiin vielä parametrittomalla Mann-Whitneyn
U-testillä. Tehtävissä onnistuneiden ryhmän Token-testin pisteet olivat suurempia
kuin epäonnistuneiden ryhmän. Testipisteiden suhteen ryhmät poikkesivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan (U = 22,5, p = 0,02). Parempi tulos puheen ymmärtämistestissä ennakoi parempaa suoriutumista järjestelmän tehtävissä. Kuviossa 5
on havainnollistettu Token-testin pisteiden jakaumaa tehtävistä suoriutumisen
ryhmissä.
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Kuvio 5. Token-testin pisteet ja suoriutumien tehtävistä ensimmäisellä yrityksellä.

5.2.4 Kognitiivisten kykyjen seulontatestin tulosten ja muistin
subjektiivisten arvioiden yhteydet tehtävissä suoriutumiseen
Kognitiivisten kykyjen seulontatestin (MMSE) luokittelemattomien pisteiden
yhteyttä tehtävissä suoriutumiseen tarkasteltiin Mann-Whitneyn U-testillä. Sillä
tarkasteltiin tehtävissä suoriutuneiden ja epäonnistuneiden osallistujien ryhmien
välistä eroa. Ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (U = 93,00
p = 0,52). Ensi yrityksellä tehtävissä onnistuneiden testipisteiden keskiarvo oli
26,8 ja tehtävissä epäonnistuneiden keskiarvo oli lähes sama eli 26,9. Pistemäärien vaihteluväli oli 23–30 pistettä. Joukossa oli yksi 23 pistettä saanut henkilö,
jonka kognitiivisia kykyjä voidaan pitää testin mukaan lievästi heikentyneenä.
Testissä täydet 30 pistettä sai viisi henkilöä. Heidän suoriutumisensa tehtävissä oli
hyvin vaihtelevaa. Vain yksi täydet pisteet testissä saaneista suoritti tehtävät ensimmäisellä yrityksellä oikein. Neljä teki virheitä ensimmäisellä yrityksellä, ja
heistä kaksi onnistui toisella yrityksellä. Yksi täydet pisteet saanut henkilö ei
onnistunut tekemään tehtäviä oikein kummallakaan yrityskerralla. Toisaalta tes105

tissä 24 pistettä saaneista osallistujista kaksi kolmesta suoritti tehtävät oikein
ensimmäisellä yrityskerralla, vaikka kyseinen pistemäärää on jo normaalin ja
lievästi heikentyneiden kognitiivisten kykyjen raja-arvo.
Koko aineistossa (N = 30) muistinsa itse normaaliksi arvioivia henkilöitä oli
21, ja muistinsa hieman heikentyneeksi arvioi 9 henkilöä. Ensimmäisellä yrityskerralla onnistuneista (n = 12) kymmenen arvioi muistinsa normaaliksi, ja kaksi
onnistunutta arvioi muistinsa hieman heikentyneen. Ensimmäisellä yrityksellä
epäonnistuneista henkilöistä (n = 18) yksitoista piti muistiaan normaalina, ja seitsemän hieman heikentyneenä. Suoriutumisen ja subjektiivisten muistiarvioiden
välinen tilastollinen riippuvuus oli heikkoa (χ2 (1) = 1,693, p = 0,193). Ryhmän
sisällä näkyi vaihtelua suoriutumisessa, mutta kognitiivisen seulontatestin tulokset
tai muistin subjektiiviset arviot eivät selittäneet tehtävissä suoriutumista.
5.2.5 Itse ilmoitettujen sairauksien yhteys tehtävissä suoriutumiseen
Haastattelussa ikääntyneiltä (N = 30) kysyttiin erityisesti puhelimen käyttöön
vaikuttavia sairauksia. Heitä pyydettiin ilmoittamaan, oliko heillä aivoverenkiertoon, käden toimintaan, näköön ja kuuloon liittyviä sairauksia. Neljällä tutkittavista niitä ei ollut lainkaan, mutta monilla osallistujista oli niistä useita. Kun
nämä sairaudet yhdistettiin luokkiin, ei yhtään, yksi ja useita kysytyistä sairauksista, niin riippuvuutta suoriutumisen kanssa ei todettu (χ2 (2) = 2,9, p = 0,23).
Tarkasteltaessa frekvenssejä on kuitenkin nähtävissä, että luokkaan epäonnistuneet kertyi eniten ikääntyneitä, joilla oli useita kysytyistä sairauksista. Toisaalta
onnistuneissa oli kolme niistä neljästä henkilöstä, joilla ei ollut kyseisiä sairauksia
lainkaan. Taulukossa 12 on nähtävissä osallistujien ilmoittamien sairauksien esiintyminen, ilman uudelleen luokittelua, ristiintaulukoituina sen mukaan, onnistuivatko he suoriutumaan tehtävistä ensimmäisellä yrityksellä.
Taulukko 12. Itse ilmoitetut sairaudet ja tehtävissä suoriutuminen.
Sairaudet

Onnistuneet

Epäonnistuneet

Kaikki

(n = 12)

(n = 18)

(N = 30)

Ei sairastunut kysyttyjä

3

1

4

Aivoverenkiertohäiriöt

1

0

1

Näköön vaikuttava

1

2

3

Kuuloon vaikuttava

1

3

4

Käden toimintaan vaikuttavat

1

0

1

Useita em.

5

12

17
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5.2.6 Tekniikan käyttötottumusten yhteys tehtävissä suoriutumiseen
Haastattelun pisteytettyjen vastausten perusteella ikääntyneet (N = 30) jaettiin
karkeasti kahteen ryhmään tekniikan käyttötottumusten pohjalta: tottuneet ja tottumattomat. Kaiken kaikkiaan ikääntyneiden tekniikan käyttökokemuksissa oli
jonkin verran yksilöllisiiä eroja. Tämän ikäryhmän ihmisistä muutamille näppäinpuhelimen käyttö oli uusi kokemus (n = 5) tässä tutkimuksessa, vaikka puhelin ja
turvapuhelin olivat heille teknisistä kommunikaatiovälineistä tutuimpia ja eniten
käytettyjä. Osallistujista lähes puolet omisti pankkikortin (n = 14), mutta yhdeksän heistä käytti korttia ostosten maksuun tai automaatilta rahan nostoon joskus.
Ikääntyneistä haastatelluista yli puolella (n = 16) ei ollut lainkaan pankkikorttia.
Tehtävissä suoriutumisen ja tekniikan käyttötottumusten välinen riippuvuus oli
heikko (χ2 (1) = 0,625, p = 0,429). Taulukossa 13 on nähtävissä ryhmien tekniikan käyttöön tottuneet osallistujat ja käyttöön tottumattomat osallistujat ristiintaulukointi tehtävissä onnistumisen ja epäonnistumisen kanssa. Tottuneiden ryhmässä osallistujat jakautuivat tasaisesti onnistuneisiin ja epäonnistuneisiin. Ensiyrityksellä epäonnistuneissa oli määrällisesti eniten tekniikan käyttöön tottumattomia kuin tottuneita.
Taulukko 13. Tekniikan käyttötottumukset ja tehtävissä suoriutuminen.
Tekniikan käyttötottumukset

Onnistuneet

Epäonnistuneet

Käyttöön tottuneet osallistujat

5

5

10

Käyttöön tottumattomat osallistujat

7

13

20

5.3

Kaikki

Ikääntyneiden osallistujien toiminta tutkimustilanteessa

Ikääntyneiden osallistujien ominaisuuksista puheen tunnistusprosentin ja puheen
ymmärtämistä mittaavan Token-testin pistemäärän sekä tehtävistä suoriutumisen
välillä havaittiin tilastollinen riippuvuus. Aineisto on kohtalaisen pieni ja heterogeeninen, joten tilastollisilla tutkimusmenetelmillä saadaan rajatusti tietoa siitä,
mikä selittää osallistujien suoriutumista tutkimuksessa. Kun aineistoa tarkastelee
laadullisesti, on näissä tarkastelluissa muuttujissa havaittavissa paljon yksilöllistä
vaihtelua suoriutumisessa. Vaikka mitattujen muuttujien pisteet olisivat hyvät ja
kuulo hyvä, niin silti ikääntynyt osallistuja saattoi epäonnistua tutkimuksen tehtävissä. Toisaalta toinen osallistuja, jolla on heikompi kuulo ja puheen ymmärtämiskyky, suoriutuu tehtävistä. Siksi on tärkeää analysoida ja tarkastella ikäänty-
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neiden osallistujien toimintaa ja siinä näkyviä ilmiöitä videoiduista tutkimustilanteista.
Käytettävyystutkimus oli osallistujille kognitiivisesti haasteellinen, uusi ja
jännittävä tilanne. Kun vaaditaan monien kognitiivisten resurssien yhtäaikaista
toimintaa, ei yksittäisillä ikääntyneisiin liittyvillä mitatuilla muuttujilla pystytä
välttämättä selittämään tehtävissä menestymistä tai epäonnistumista. Keskeinen
kysymys on se, missä määrin käytettävyystutkimustilanteessa nähty osallistujien
yksilöllinen toiminta on yhteydessä tehtävistä suoriutumiseen. Vastausta etsittiin
analysoimalla ikääntyneillä havaittavia toimintastrategioita, joilla he pyrkivät
helpottamaan suoriutumistaan tehtävistä. Käytettävyystutkimuksissa jokaisen
ikääntyneen suoritus videoitiin, joten analyysia varten oli käytettävissä kaikista 36
osallistujasta kuvatut tallenteet.
5.3.1 Ikääntyneiden osallistujien toimintaa kuvaavat kategoriat ja
havaitut toimintastrategiat tutkimustilanteessa
Aineistolähtöisen toimintaa kuvailevan analyysin pohjalta muodostuneet kategoriat tarkentuivat valikoivan tarkastelun vaiheessa edelleen. Ikääntyneet osallistujat
jakautuivat neljään eri kategoriaan käytettävyystutkimustilanteen toiminnan analyysin perusteella (ks. luku 4.2.3). Taulukossa 14 esitetään osallistujien toimintaa
kuvaavat kategoriat ja niihin luokiteltujen osallistujien lukumäärä. Toimintakategorioiden keskeiset piirteet esitetään taulukossa 15. Jokaisesta toimintakategoriasta esitetään vähintään yksi esimerkki, jonka kuvauksella pyritään saamaan esille
keskeisiä ikääntyneillä osallistujilla havaittuja toimintastrategioita tutkimustilanteessa.
Taulukko 14. Toimintaa kuvaavat kategoriat.
Kategoriat
Johdonmukaiset

Lukumäärä
13

Jännittäjät

7

Kiire painamaan

9

Tehtäväidea hukassa

7

Yhteensä

36
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Taulukko 15. Toimintakategorioiden keskeiset piirteet.
Toimintakategoriat

Keskeiset piirteet

Johdonmukaiset
Kuuntelevat alun ohjeet rauhassa.
Kuuntelevat yleensä tehtäväohjeen loppuun ennen valintaa.
Hyödyntävät muistin tukena tehtävälappua.
Tehtäväidea on selvä.
Toimivat rauhallisesti.
Osa valitsee oman vaihtoehdon heti kuultuaan sen.
Eivät yleensä puhu ääneen, vain yksittäisiä sanoja kuten “kiitos”, ”päivää”.
Jännittäjät
Kuuntelevat alun ohjeet rauhassa.
Eivät aina kuuntele tehtäväohjeita loppuun ennen valintaa.
Hyödyntävät muistin tukena tehtävälappua ja tehtäväidea on selvä.
Havaitaan jännityksestä kertovia ilmeitä ja liikehdintää: näppäinten hakua sekä
tehtävälapun tarkastelua ja liikuttelua.
Tekevät hätäisiä valintoja näppäimillä ja esiintyy huolimattomuusvirheitä.
Huomaavat virheensä.
Käyttävät sormi valmiudessa -strategiaa.
Tuottavat yksittäisiä sanoja ääneen ja jotkut kommentoivat suoriutumistaan tai
valintaansa.
Kiire painamaan
Kuuntelevat alun ohjeet pääsääntöisesti.
Eivät kuuntele aina tehtäväohjeita loppuun ennen valintaa.
Hyödyntävät tehtävälappua jossain määrin muistin tukena.
Tehtäväidea vaikuttaa olevan selvillä.
Jännitystä, liikehdintää, tehtävälapun pyörittelyä, näppäinten hakua ja hätäilyä.
Reagoivat nopeasti ja valitsevat järjestelmästä ensimmäisen tai viimeisen
vaihtoehdon.
Käyttävät sormi valmiudessa -strategiaa.
Joitakin yksittäisiä sanoja puhuvat ääneen.
Vaikutelma, että pelkäävät unohtavansa ohjeet.
Eivät huomaa yleensä virheitään.
Tehtäväidea hukassa
Eivät kuuntele alun ohjeita.
Painelevat näppäimiä jo ennen annettuja tehtäviä summittaisesti.
Eivät hyödynnä tehtävälappua muistin tukena.
Tehtäväidea ei ole selvillä.
Liikkuvat levottomasti ja ovat hätääntyneen oloisia.
Oman tai automaatin toiminnan kommentointia, hätäilevää puhetta sekä
keskustelunomaista puhetta järjestelmän kanssa.
Eivät huomaa tekemiään virheitä ja toiminta usein hidasta/hätäilevää.
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Ikääntyneillä osallistujilla oli havaittavissa erilaisia toimintastrategioita käytettävyystutkimustilanteessa. Seuraavaksi kuvataan kuhunkin kategoriaan kuuluvien
osallistujien toiminnan yhteisiä piirteitä, ja jokaisesta kategoriasta on nostettu
esille yksi ryhmän jäsenten tyypillistä toimintaa edustava esimerkki. Tilanteen
esimerkki on esitetty vain toimintaa kuvailevan tekstin avulla, jos tilanteessa ei
esiinny puhetta lainkaan. Jos tilanteessa on mukana ei-kielellisen toiminnan lisäksi ääntelyä tai puhetta, on kuvaus litteroitu keskustelunanalyysin keinoin ja nämä
aineistonäytteet ovat liitteinä 7–8. Tulososan tekstissä on jokaisesta kategoriasta
yhden tai kahden osallistujan toimintaa kuvaava esimerkki.
Monet osallistujat puhuivat ääneen tutkimustilanteessa, vaikka puhetta olisi
järjestelmän kanssa toimittaessa tarvinnut vain kauppatilaustehtävässä. Moni piti
järjestelmän kanssa toimintaa ainakin jossain määrin diskurssiluonteisena, koska
he vastasivat järjestelmästä kuuluviin tervehdyksiin ja kiittivät ääneen valinnan
jälkeen. He kyllä tiesivät toimivansa automaatin kanssa, mutta kun he kuulivat
puhelimesta nauhoitetun luonnollisen puheäänen eivätkä esimerkiksi synteettistä
puhetta, he näyttivät automaattisesti reagoivan siihen omalla puheellaan. Yksi
osallistujista kommentoikin tehtyään omat tehtävänsä: ”En muistanut kysyä, saako sille puhua.”
Kategoria: Johdonmukaiset
Toiminnan johdonmukaisuus ja vaivattomuus olivat tyypillisiä piirteitä johdonmukaisten ryhmään luokittuvilla osallistujilla. He kuuntelivat alun ohjeet rauhassa
ja enemmistö ryhmän jäsenistä kuunteli tehtäväohjeet loppuun saakka ennen valintojen tekemistä. Tämän ryhmän toimijoilta onnistui huomion jakaminen eri
tehtävien välillä. He pystyivät samanaikaisesti kuuntelemaan ohjeita, tarvittaessa
tarkastamaan muistilapusta tehtävänannon sekä toteuttamaan tehtävän ohjeiden
mukaisesti. Tutkimustilanteen vaatimukset olivat heillä hyvin tiedossa ja toiminta
tutkimustilanteessa oli rauhallista ja joustavaa. Osa heistä käytti sormi valmiudessa -strategiaa toiminnassaan, eli he tarkastivat muistilapusta, mitä heidän täytyy
valita ja asettivat sormen jo valmiiksi kyseisen näppäimen kohdalle ennen valinnan tekemistä. Näin ei tarvinnut säilyttää koko kuultua ohjetta mielessään, vaan
sormella ikään kuin merkittiin valmiiksi valinta. Johdonmukaisten toimijoiden
kategoriassa ääneen puhumista oli selvästi vähiten. Joillakin osallistujat tuottivat
yksittäisiä sanoja tai fraaseja, kuten tervehdys tai kiitos, joka saattoi tulla automaattisena vastauksena järjestelmästä kuultavalle puheelle. Kaksi osallistujaa
pystyi kompensoimaan hyvin omat näön ja käden käytön ongelmat tutkimustilan110

teessa. Erittäin heikosti näkevä osallistuja tarkasti aina etukäteen lapusta valintansa numeron, ja asetti sormen odottamaan kyseisen numeron päälle. Hän teki valinnan heti kuullessaan oman vaihtoehtonsa äänitteestä. Hän ei kuunnellut kyseistä äänitettä loppuun, vaan valmistautui sillä aikaa jo seuraavaan tehtävään. Yhdellä osallistujalla oli vain toinen käsi käytettävissä. Hän tarkasti muistilapusta etukäteen tehtävänsä numeron, ja heti kun kuuli äänitteestä oman vaihtoehtonsa,
laski luurin pöydälle ja teki valinnan terveellä kädellään. Alla on esitetty yhden
tälle kategorialle tyypillisen osallistujan tutkimustilanteen toiminnankuvaus:
Osallistuja soittaa järjestelmään sujuvasti ja varmaotteisesti. Hän kuuntelee
rauhallisesti puhelimesta kuuluvat alkuohjeet. Ensimmäisen valintatehtävän
alkaessa vilkaisee ohjelappua eli tarkastaa hänelle annetun valintatehtävän,
tarkastaa katseella vielä puhelimen näppäinten sijainnin. Siirtää kättä pöydällä hieman lähemmäksi puhelinta odottamaan valintaa. Kuuntelee tehtävän
kaikki vaihtoehdot rauhallisesti loppuun, ja sen jälkeen tekee sujuvasti oman
valintansa. Toimii vastaavalla tavalla kaikissa äänitteissä ja tekee rauhallisesti sekä epäröimättä oikeat valinnat.
Kategoria: Jännittäjät
Jännittäjien ryhmän osallistujat kuuntelivat yleensä loppuun saakka järjestelmän
alussa tulevat ohjeet. He eivät kuunnelleet tehtäväohjeita aina loppuun saakka,
vaan pyrkivät tekemään näppäinvalinnan nopeasti. He hyödynsivät tehtävälappua
muistin tukena tarvittaessa ja tehtävän idea oli heille selvä. Tämän kategorian
osallistujille oli tyypillistä, että heidän toiminnassaan esiintyi jonkin verran jännityksestä kertovia liikkeitä, eleitä ja ilmeitä. He tarkastelivat näppäimiä ja liikuttelivat tehtävälappua eri kohtiin pöytää, katse kulki näppäinten ja lapun välillä usein.
Hätäisistä valinnoista johtuen heille tuli huolimattomuusvirheitä, ja he painoivat
väärää numeroa, vaikka tehtävän tavoite vaikutti olevan heille selvä. Osallistujat
käyttivät myös sormi valmiudessa -strategiaa valintoja tehdessään, ja jonkin verran he sanoivat järjestelmälle päivää tai kiittivät sitä tässäkin kategoriassa. Osallistujat huomasivat yleensä virheensä ja saattoivat kommentoida niitä ääneen.
Tässä kategoriassa (n = 7) toinen yrityskerta tuli teknisistä ongelmista johtuen
vain viidelle osallistujalle. Virheistä osa on tulkittavissa alkujännityksestä johtuviksi, koska 4/5 osallistujasta (joille tuli toinen yrityskerta) onnistui tehtävissä
toisella yrityskerrallaan. Toiminta oli selvästi rauhallisempaa toisella kierroksella,
jolloin tilanne ja tehtävät olivat tuttuja. Ensimmäinen yritys toimi ikään kuin har111

joituskierroksena toiselle ja oppimista tapahtui. Seuraavaksi on esitetty yhden
kategorialle tyypillisen osallistujan tutkimustilanteen toiminnankuvaus molemmilta yrityskerroilta.
Osallistuja soittaa järjestelmään ongelmitta. Hän vastaa ääneen automaatin
tervehdykseen. Alkuohjeita kuunnellessa tarkastelee tehtävälappua ja silmäilee näppäimiä sekä liikehtii jännittyneen oloisesti. Kuullessaan järjestelmän
ohjeistavan, mitä näppäimiä tarvitaan, vie käden näppäinten päälle ja meinaa painaa niistä yhtä. Sitten vetää kuitenkin käden pois puhelimen sivulle,
jossa liikuttaa kättä ja hieroo sormiaan toisiaan vasten. Vastaa järjestelmän
ohjeeseen (…jos ette osaa päättää…) ääneen ”kyllä minä ossaan”. Äänite 2
ohjetta kuunnellessa osallistujan sormet liikkuvat puhelimen vieressä ja näppäinten päällä. Hän valitsee heti vaihtoehdon, kun kuulee ohjeen (…olkaa
hyvä ja painakaa nyt…) eli ei kuuntele ohjetta loppuun. Tekee kuitenkin oikean valinnan. Äänitteen 9 ohjeen aikana liikehtii, katsoo ohjelappua ja näppäimiä vuorotellen. Ensimmäisen painamiskehotuksen jälkeen aikoo valita
ykkösen, mutta vetääkin sormen pois ja kuuntelee ohjeen loppuun. Nopeasti
valitsee virheellisesti ensimmäisen vaihtoehdon ja hänelle ei tule äänitettä 11.
Toisella yrityskerralla osallistujan toiminta on rauhallisempaa ja hän liikkuu
vähemmän. Hän hyödyntää tehokkaasti strategiaa katse lapussa ja sormi
valmiudessa. Hän katsoo koko ajan tehtävälappua ja laittaa sormen valmiiksi
odottamaan valittavan näppäimen päälle. Kun hän kuulee toimintaohjeista
oman vaihtoehtonsa numeron, hän valitsee sen heti kuuntelematta ohjeita
loppuun ja suorittaa tehtävät oikein.
Kategoria: Kiire painamaan
Kiire painamaan -ryhmään kuuluvat osallistujat kuuntelivat järjestelmän alkuohjeet loppuun saakka, eli he eivät lähteneet tekemään valintoja kesken kaiken.
Kuitenkin keskittyminen kuunteluun ei ollut intensiivistä, eivätkä he kuunnelleet
yksittäisten tehtävien ohjeita loppuun saakka. Osa osallistujista tukeutui vahvasti
tehtävälappuun muistin tukena, ja osa ei vilkaissut sitä lainkaan. Kuitenkin he
näyttivät ymmärtävän yleensä tehtävän idean. Osallistujat liikehtivät, pyörittelivät
ja siirtelivät tehtävälappua eri paikkoihin pöydällä, sekä hakivat näppäimiä liikuttelemalla käsiä puhelimen päällä ja lähettyvillä. Osallistujat olivat jännittyneen
oloisia ja levottomia. He eivät kuunnelleet ohjeita loppuun saakka, vaan valitsivat
nopeasti ensimmäisen kuulemansa vaihtoehdon tai viimeksi kuullun vaihtoehdon
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tehtävänannosta riippumatta. Tällöin on mahdollista, että yksittäiset oikeat valinnat joillakin osallistujilla johtuivat tästä toimintastrategiasta. Jos tehtävänä oli
valita ensimmäinen tai viimeinen vaihtoehto, silloin valinta on järjestelmässä
tulkittu oikeaksi. Monella oli käytössä sormi valmiudessa -strategia. Puhetta
esiintyi lähinnä vastauksena järjestelmän äänitteisiin. Jotkut kommentoivat yksittäisillä sanoilla omaa toimintaansa tai järjestelmän toimintaa. Toimintaa tarkasteltaessa tulee vaikutelma, että osallistujat pelkäsivät unohtavansa kuulemansa ohjeet. He eivät näyttäneet huomaavan tekemiään virheitä. Huomion jakaminen
kuunneltavien ohjeiden ja tehtävälapun välillä aiheutti ongelmia. Oppimista ja
toiminnan rauhoittumista toisella yrityskerralla oli havaittavissa tässäkin kategoriassa jonkin verran. Kuitenkin osallistujista vain yksi henkilö suoritti tehtävät
oikein toisella yrityksellä. Alla on esitetty yhden osallistujan tutkimustilanteen
toiminnan kuvaus tästä kategoriasta.
Osallistuja soittaa järjestelmään ongelmitta. Hän vastaa ääneen automaatin
alkutervehdykseen. Kuuntelee ohjeita, mutta näprää toisella kädellään käsilaukun hihnaa hermostuneenoloisesti. Hän katsoo pöydän pintaa ja puhelinta,
mutta ei vilkaise ohjelappua lainkaan. Vastaa myöntävästi ”Yhyh” järjestelmälle, kun sieltä kuuluvat ohjeet näppäinten käytöstä. Ei vilkaise tehtävälappua edes silloin kun varsinaiset tehtäväohjeet alkavat. Äänite 2 ensimmäisen
kuultavan ohjeen (…painakaa numeroa yksi…) jälkeen painaa välittömästi
ykköstä kuuntelematta vaihtoehtoja loppuun. Näin tulee tehneeksi tehtävän
oikein. Äänite 9 tehtävässä toimii samalla tavalla eli painaa välittömästi ykköstä ensimmäisen ohjeen jälkeen. Hän reagoi välittömästi ensimmäiseen
kuulemaansa ohjeeseen riippumatta siitä, mitä hänen olisi pitänyt valita.
Osallistuja tekee virheellisen valinnan ja siksi äänite 11 jää hänelle tulematta.
Tämän osallistujan toiminta muuttui mielenkiintoisesti kauppatilaustehtävän yhteydessä, sillä hän aivan kuin havahtui huomaamaan sen, mistä on kysymys. Hän
näytti huomaavan tehtävälapun nyt ensimmäistä kertaa ja hyödynsi sitä. Hän jätti
oikein ääniviestin puhelimeen sekä osasi kuitata ja hyväksyä tilauksen ykkösellä.
Kuitenkaan tämä oivallus ei auttanut häntä toisella yrityskerralla. Hän teki kaikki
tehtävänsä aivan samalla tavalla väärin valiten aina nopeasti ykkösen. Kauppapalvelutehtävä sujui toisellakin kierroksella ykkösillä oikein.
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Kategoria: Tehtäväidea hukassa
Tehtäväidea hukassa -kategorian osallistujista osa ei kuunnellut järjestelmän alussa annettuja ohjeita. He hätäilivät ja jotkut painelivat näppäimiä jo ennen kuin
tehtävänanto alkoi. Kategorian sisällä oli kuitenkin erilaisia toimijoita. Osa heistä
ei kiinnittänyt tilanteessa mitään huomiota tehtävälappuun, vaan he tekivät valinnat summittaisesti tai sen mukaan, mitä he itse haluaisivat tilanteessa valita. Osa
taas tarkasteli tehtävälappua, mutta jostain syystä he eivät pystyneet hyödyntämään sitä suoriutumisen tukena. He joko keskittyivät kuuntelemaan, tarkastelivat
näppäimiä tai lukivat lappua, mutta huomion jakaminen toimintojen välillä ei
onnistunut. Auditiivisen ja visuaalisen kanavan välittämän yhteisen informaation
hyödyntäminen ei onnistunut. Tämän kategorian osallistujille oli yhteistä, että he
eivät muistaneet tai hahmottaneet tehtävänantoa oikein. Heillä oli nähtävissä levotonta liikehtimistä tilanteessa, ja jotkut heistä olivat jopa hätääntyneen oloisia.
Joillakin esiintyi hätäilevää puhetta sekä keskustelunomaista puhetta automaatin
kanssa. Osa heistä kommentoi ääneen omaa tai järjestelmän toimintaa. Jotkut
keskittyivät erittäin huonosti ja toiminta kanavoitui hätääntyneen oloiseen sähläämiseen järjestelmän kanssa. Tyypillisesti omia virheellisiä valintoja ei huomattu eikä niihin reagoitu. Tässä on esitetty kaksi esimerkkiä tämän kategorian erilaisista toimintatavoista: rauhallinen ja hätäilevä.
Osallistuja soittaa järjestelmään ongelmitta ja vastaa ääneen automaatin alkutervehdykseen. Hän kuuntelee ohjeita ja katsoo vain puhelinta ja näppäimiä. Ei huomioi lainkaan tehtävälappua. Vastaa ”Joo” automaatille, kun
sieltä kuuluvat ohjeet näppäinten käytöstä. Kuuntelee äänitteen 2 ohjeet loppuun saakka. Katse on tiukasti puhelimen näppäimissä. Osallistuja nyökkää
ja tekee virheellisen valintansa epäröimättä. Kiittää automaattia sen vahvistaessa hänen virheellisen valintansa. Äänitteen 9 ohjeet hän kuuntelee loppuun katse tiukasti näppäimissä edelleen. Hän kiittää ensin järjestelmää ja
tekee varmanoloisesti virheellisen valinnan ja äänite 11 jää tulematta hänelle.
Ulkoisesti rauhallisen näköisestä toimintatavasta päätellen katsojalle tulee ensin
käsitys, että henkilö on tehtävän tasalla. Hän näyttää tekevän valintojaan määrätietoisesti ja rauhallisesti. Jos katsoja ei tiedä, mitä vaihtoehtoja osallistujan on
käsketty valita tehtävässä, hän kuvittelee henkilön toimivan kuulemiensa ohjeiden
mukaisesti oikein. Ainut huomiota herättävä seikka oli, että hän ei kertaakaan
vilkaissut tehtävälappua. Hän ei myöskään näyttänyt huomaavan virheitään lain-
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kaan. Toinen tutkimustilanteen toiminnankuvaus tästä kategoriasta on esimerkki
hätäilevästä toimintatavasta.
Osallistujan soittaminen järjestelmään on vaikeaa käsien vapinan vuoksi.
Soittaminen järjestelmään onnistuu kuitenkin ja osallistuja vastaa ääneen automaatin alkutervehdykseen. Hän ei keskity kuuntelemaan alkuohjeita tarkkaan; huokailee ja katse vaeltaa puhelimen ja pöydän pinnan välillä sekä kädet liikkuvat levottomasti. Koko tutkimustilanteen aikana osallistuja ei kiinnitä huomiota lainkaan tehtävälappuun, ei vilkaise sitä kertaakaan. Vastaa ääneen huokaisten ”Jooh” automaatille, kun sieltä tulevat ohjeet näppäinten
käytöstä. Äänitteen 2 alkuosaan (Tarjoamme tänään keittiössämme päiväruokana makaronilaatikkoa ja lihakeittoa…) vastaa taas huokaisten
neen ”Jooh”. Ohjeet jatkuvat, mutta hän ei näytä kuuntelevan niitä. Osallistuja on hyvin hätääntyneen, jopa ahdistuneen oloinen tilanteessa. Sormi vaeltaa näppäinten yläpuolella. Hän painaa hätäisesti peräkkäin ykköstä ja kakkosta, jolloin järjestelmä hyppää äänitteen 9 yli äänitteeseen 11, joka ei ollut
osallistujalla tehtävänä. Kuultuaan äänitteessä 11 ensimmäisen ohjeen painakaa numeroa yksi, hän painaa ykköstä välittömästi.
Osallistujan toimintatapa erosi ulkoisesti rauhallisen näköisen osallistujan toimintavasta selvästi. Tämän osallistujan toiminta oli hätäilevää, hän ei kuunnellut
ohjeita ja häneen katseensa kohdistui näppäimiin, joiden yläpuolella käsi liikehti
paljon. Yhteisiäkin tekijöitä osallistujissa oli: kumpikaan ei hyödyntänyt tehtävälappua ja osallistujien toiminnasta syntyi vahvasti sellainen vaikutelma, että koko
tehtäväidea oli hukassa.
5.3.2 Toimintaa kuvaavien kategorioiden yhteys tehtävissä
onnistumiseen sekä osallistujien yksilöllisiin ominaisuuksiin
Videoanalyysin jälkeen tarkasteltiin, miten eri kategorioihin jaetut osallistujat
onnistuivat puhelinpalvelujärjestelmän käytettävyystutkimuksen (1996) tehtävissä.
Kasaantuivatko onnistujat tai epäonnistujat joihinkin tiettyihin kategorioihin?
Löytyikö kategorioiden väliltä eroja suhteessa tutkittuihin yksilöllisiin ominaisuuksiin? Mihin luokkiin sijoittuivat vuotta myöhemmin (1997) automaattisen
ikääntyvien kodin puhelinpalvelu- ja turvajärjestelmä tutkimus- ja tuotekehitysprojektiin (N = 30) liittyvistä haastatteluista, kuulontutkimuksista ja testeistä (Token-testi, MMSE) poisjääneet osallistujat?
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Kategorioita vertailtiin toisiinsa suhteessa tehtävissä onnistumiseen sekä näiden ryhmien sisällä laskettuihin yksilöllisten muuttujien keskiarvoihin ja tarkasteltiin poisjääneiden osallistujien jakautumista katergorioihin (Taulukko 16).
Taulukko 16. Kategorioiden välinen vertailu.
Kategoria

Johdonmukaiset

Jännittäjät

Kiire

Tehtäväidea

painamaan

hukassa
7

Lukumäärä

13

7

9

Ensiyrityksellä onnistujat

13

0

0

0

Toisella onnistujat

0

4*

1

1

Epäonnistujat
Iän ka

0

1

8

6

77,8 v

73,0 v

82,5 v

78,3 v

Tokenin ka

14,7 p

13,7 p

13,3 p

12,7 p**

MMSE ka

26,8 p

28,4 p

26,2 p

27,0 p

1

0

2

3

1997 pois jääneet

*Kategoriassa uusi yritys tuli teknisistä ongelmista johtuen vain viidelle osallistujalle.
**Tästä kategoriasta jäi pois 3 henkeä seuraavan vuoden tutkimuksista, joten Tokenin ka on neljältä
osallistujalta.

Kategorioiden välisessä vertailussa tehtiin seuraavia havaintoja. Johdonmukaisten
kategoriaan kertyivät kaikki tehtävistä ensimmäisellä kerralla suoriutuneet henkilöt (n = 13). Tässä ryhmässä Token-testin pisteiden keskiarvo (14,7 p) oli suurin
verrattuna muihin kategorioihin. Tästä ryhmästä seuraavan vuoden tutkimuksesta
jäi pois vain yksi henkilö. Jännittäjien kategoriassa (n = 7) ei ollut yhtään osallistujaa, joka olisi ensimmäisellä yrityskerralla suorittanut tehtävät oikein. Sen sijaan neljä henkilöä suoritti tehtävät oikein toisella yrityskerralla, mutta yksi ei
suoriutunut kummallakaan kierroksella tehtävistä. Lisäksi kategoriassa oli kaksi
ensimmäisellä kierroksella epäonnistunutta osallistujaa, joille ei teknisten ongelmien vuoksi tullut toista yrityskertaa. Token-testin pisteiden keskiarvo (13,7 p) oli
pisteen verran heikompi tällä ryhmällä verrattaessa sitä parhaiten menestyneiden
kategoriaan. Tämän kategorian kaikki osallistujat olivat mukana seuraavan vuoden tutkimuksissa.
Yksi osallistuja kategoriasta kiire painamaan (n = 9) onnistui tehtävissä, mutta vasta toisella yrityskerralla. Kaikki muut epäonnistuivat tehtävissä. Tästä ryhmästä kaksi henkilöä ei ollut mukana enää seuraavan vuoden tutkimuksessa. Token-testin pisteiden keskiarvo (13,3 p) ryhmässä oli hieman pienempi kuin jännittäjien ryhmässä. Tehtäväidea hukassa -katergoriassa (n = 7) Token-testin pisteiden keskiarvo oli alhaisin (12,7 p). On kuitenkin huomioitava, että tästä ryhmästä
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jäi kolme osallistujaa pois vuotta myöhemmin tehdyistä tutkimuksista, eikä heistä
ollut käytössä testituloksia. Tässä kategoriassa yksi osallistuja teki tehtävät oikein
toisella yrityskerralla, ja kaikki muut epäonnistuivat molemmilla kerroilla.
Kategorioiden laadullinen tarkastelu antaa Token-testin osalta samansuuntaisia tuloksia kuin osallistujiin liittyvien muuttujien tilastollinen tarkastelu.
Puheen ymmärtämisen testin heikommat tulokset näyttävät laadullisen tarkastelun
perusteella liittyvän myös yksilöiden toimintaan tutkimustilanteessa. Heikommat
pisteet saaneiden toiminta käytettävyystutkimuksessa on laadullisesti erilaista ja
suoriutuminen heikompaa kuin paremmat pisteet saaneiden.
Iältään vanhimmat osallistujat keskittyivät kategorioihin kiire painamaan ja
tehtäväidea hukassa. Ryhmän jännittäjät iän keskiarvo oli alhaisin, ja johdonmukaisten ryhmän keskiarvo oli 4,8 vuotta sitä korkeampi. Toiminta ja onnistuminen
eivät olleet kuitenkaan sidoksissa ikään. Kognitiivisten kykyjen seulontatestin
tulosten keskiarvot eivät myöskään olleet sidoksissa toimintaan ja onnistumiseen.
Puheen tunnistusprosentin keskiarvo poikkesi eri kategorioiden välillä vain vähän.
Lukuja on vaikea vertailla luotettavasti, koska osalta osallistujista puuttui kuulon
tutkimuksista puheen tunnistusprosentti. Esimerkiksi tehtäväidea hukassa kategoriassa kuulon tutkimukset oli tehty vain kahdelle osallistujalle, koska kolme henkilöä ei osallistunut tutkimuksen toiseen vaiheeseen vuosi käytettävyystutkimuksen jälkeen.
Puhelinpalvelujärjestelmän käytettävyystutkimustilanteessa suoriutumisen
kannalta keskeisiä tekijöitä olivat kognitiivisten resurssien jakamiseen sekä puheen vastaanottoon liittyvät tekijät. Se, miten hyvin osallistujat pystyivät jakamaan huomionsa kuuntelun, ohjeiden muistamisen, tilanteeseen liittyvien vihjeiden ja toiminnan suorittamisen välillä, näkyi tehtävissä suoriutumisessa. Huomion suuntaaminen, jakaminen ja ylläpitäminen olivat keskeisiä kognitiivisia prosesseja puheen vastaanoton lisäksi tehtävissä suoriutumisen kannalta.
5.4

Ikääntyneille suunnatun puheen prosodiset piirteet

Järjestelmän puhujille ei annettu ohjeita ennen nauhoitusta siitä, millaista puhetapaa heidän tulisi järjestelmän äänitteissä käyttää. Heille kerrottiin lyhyesti käytettävyystutkimuksesta, ja siitä mille kohderyhmälle sekä minkälaiseen käyttötarkoitukseen järjestelmää suunniteltiin. Puhujien näkökulmasta puhetilanne oli käsikirjoituksen mukaista lukemista studiotilassa äänitteitä varten. Puhujat kuitenkin
tiesivät kuuntelijoidensa olevan ikääntyneitä ihmisiä, joiden pitäisi pystyä toimimaan kuultujen ohjeiden mukaisesti. Tutkimuksessa haluttiin selvittää se, millai117

sia puheen prosodisia piirteitä järjestelmän puhujat käyttivät antaessaan puhelinpalvelujärjestelmän toimintaohjeita ikääntyneille osallistujille.
5.4.1 Temporaaliset ominaisuudet
Puheen temporaalisia ominaisuuksia tarkasteltiin vertailemalla järjestelmän puhujien keskimääräistä puhenopeutta ja artikulaationopeutta keskenään. Niitä myös
verrattiin muissa tutkimuksissa mitattuihin suomen kielen keskimääräisiin temporaalisiin arvoihin erilaisissa puhetilanteissa (Lehtonen, 1971; 1982; Moore, 1991).
Taulukossa 17 on nähtävissä äänitteistä mitatut puhujien keskimääräiset puhe- ja
artikulaationopeuksien keskiarvot.
Taulukko 17. Puhe- ja artikulaationopeuksien keskiarvot (tavua/s).
Puhuja

Puhenopeus

Artikulaationopeus

N2

2,70

4,32

M2

4,12

5,75

M1

4,42

5,93

N1

3,55

4,85

Puhujista hitain puhenopeus oli naispuhujalla N2, ja myös toisen naispuhujan
N1:n keskimääräinen puhenopeus oli hitaampi kuin miespuhujien. Miespuhujien
puhenopeuksien keskiarvot eivät juuri eronneet toisistaan. Artikulaationopeuksien
suhteen suunta oli samanlainen.
Temporaalisia ominaisuuksia ovat myös tauot, joiden kestoa ja sijoittumista
sekä tehtävää tarkasteltiin eri puhujilla. Tässä taukoja tarkasteltiin erityisesti
kommunikatiivisesta näkökulmasta, ja siksi valikkoäänitteistä analysoitiin ilmausten fokusointiin liittyviä taukoja. Fokusointitauot esiintyvät yleensä ennen semanttisesti tärkeää sanaa; puhuja haluaa antaa siten ennakkotiedon tulevasta tärkeästä asiasta. Analysoinnissa huomioitiin myös kieliopilliset tauot, joiksi luokiteltiin virkkeiden ja lauseiden väliset tauot, lauseensisäiset rinnasteisten lauseenjäsenten väliset tauot sekä tauot ennen konjunktiota. Lauseiden sisäisistä tauoista
suurin osa oli fokusointitaukoja. Taukojen sijoittuminen tekstissä ja niiden kestot
näkyvät liitteessä 4. Liitteessä 9 on esitetty puhujien puhejaksojen kokonaiskestot,
taukojen kestojen keskiarvot ja taukotyypit äänitteittäin.
Tauotusstrategian suhteen N2:lla ja N1:llä oli joitakin yhtäläisyyksiä. Heidän
puhejaksojensa kokonaiskestot olivat pidempiä, ja he tauottivat puhettaan enemmän kuin miespuhujat. N2:lla taukojen määrä oli kaikissa äänitteissä suurempi
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kuin N1:llä, ja vaikeimmassa äänitteessä 11 hänellä oli kymmenen taukoa enemmän. N1:n tauotusstrategia muuttui äänitteissä 9 ja 11. Taukojen kokonaismäärä
laski ja fokusointitaukojen määrä laski kolmasosaan siitä, mitä hänellä oli äänitteessä 2. Kuviossa 6 on nähtävissä puhujilla esiintyneiden taukojen lukumäärät eri
äänitteissä.
Äänite
20

2

Taukojen lukumäärä

9
11
15

10

5

0
N2

M2

M1

N1

Puhuja
Kuvio 6. Puhujien taukojen lukumäärät eri äänitteissä.

Puhujat M1 ja M2 edustivat aivan erilaista tauotusstrategiaa. He olivat välimerkkitauottajia, koska suurin osa heidän tauoistaan oli lauseiden välisiä; ainoat lauseiden sisäiset tauot olivat rinnasteisten lauseenjäsenien välisiä taukoja. Kummallakaan heistä ei ollut äänitteessä 11 yhtään lauseen sisäistä taukoa, eikä heillä
esiintynyt fokusointitaukoja lainkaan. Puhujat erosivat toisistaan vain puhejakson
kokonaiskestojen ja taukojen keskimääräisten kestojen osalta. Puhujista N2:lla oli
runsaasti taukoja, ja ne olivat vielä varsin pitkäkestoisia.
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5.4.2 Emfaattisen painon käyttö semanttisesti tärkeiden ilmausten
fokusoinnissa
Ikääntyneille ihmisille suunnatussa puheessa käytetään usein liioiteltua prosodiikkaa, kuten suurempaa sävelkorkeuden vaihtelua ja lauseiden avainsanoja korostavaa painotusta. Perusäänen taajuuden nousulla ilmaistaan kuulijan kannalta
tärkeää asiaa eli nostetaan esille, fokusoidaan, jokin tietty ilmauksen osa. Äänen
perustaajuuden (F0) muutoksen suuruus ilmausten fokuskohdissa vaihteli eri
puhujilla järjestelmän äänitteissä. Kaikki käyttivät kuitenkin jossain määrin emfaattista painoa ohjaamaan ikääntyneiden kuuntelijoiden tarkkaavuutta keskeisiin
toimintaohjeisiin. Tyypillisesti perustaajuuden nousu puhujilla keskittyi niihin
valikkokäsikirjoituksen kohtiin, joissa esiteltiin kuulijoille valittavat vaihtoehdot
sekä annettiin toimintaohjeet. Analysoiduissa järjestelmän äänitteissä puhujilla
puolisävelaskelmuutosten keskiarvo ylitti 1,5 puolisävelaskeleen eron, jota pidetään kuulijalle havaittavana erona (Rietveldt & Gussenhoven, 1985). Puhujilla
pienin puolisävelaskelmuutosten keskiarvo oli 3,9. Keskiarvot vaihtelivat välillä
4,0–7,9 puolisävelaskelta. Selkeimmin painotusta käytti puhuja M2. Hänellä puolisävelaskelmuutosten keskiarvo oli korkea kaikissa äänitteissä, ja kuuntelijoille
vaikeimmassa äänitteessä 11 muutoksen keskiarvo oli 7,9 puolisävelaskelta eli
kaikkien muiden puhujien keskiarvoa suurempi.
Puhujien välillä oli eroja sävelkorkeushuipun sijoittumisessa viidessä eri mittauskohdassa, joissa kuulijalle annettiin ohje siitä, mitä numeroa hänen tulee painaa. Puhujilta löytyi kolme erilaista strategiaa F0:n käytössä reemasanojen korostamisessa. Puhujilla N1 ja M2 sävelkorkeushuippu sijoittui reemasanan ensimmäiselle painolliselle tavulle (esim. painakaa kolmosta). Puhuja M1:llä sävelkorkeushuippu esiintyi reemasanaa edeltävän verbin viimeisessä tavussa kaikissa
viidessä mittauskohdassa (esim. painakaa kolmosta). Puhuja N2:lla sävelkorkeushuippu sijoittui vielä aikaisemmaksi. Se oli reemasanaa edeltävän verbin
ensimmäisellä tavulla neljässä mittauskohdassa (esim. painakaa kolmosta). N2
käytti runsaasti fokusointitaukoja, ja niitä esiintyi valikkoäänitteissä säännönmukaisesti ennen palvelujärjestelmässä annettavia valintavaihtoehtoja tai toimintaohjeita. Fokusointitauko liittyi hänellä usein sävelkorkeuden minimikohtaan ennen
painotukseen liittyvän perustaajuuden nousun huippukohtaa. Miespuhujilla reemasanojen korostus ei liittynyt fokusointitaukoihin, koska he sijoittivat tauot
kieliopillisille rajoille. N1:llä esiintyi fokusointitaukoja ennen vaihtoehtoja ja
ohjeita äänitteessä 2. Tauko tuli usein sävelkorkeuden miniminkohtaan ennen
painotukseen liittyvää nousuhuippua vastaavasti kuin N2:lla. Kuitenkin äänitteis120

sä 9 ja 11 N1 siirtyi enemmän tauottamaan puhettaan kieliopillisten rajojen mukaan ja hänen käyttämien fokusointitaukojen määrä laski kuudesta kahteen.
Liitteessä 10 on esitetty esimerkkinä M2:n ja N2:n sävelkorkeushuippujen sijoittumiskohdat äänitteen 11 viimeisestä ohjeesta: ”Jos haluatte vaihtaa kumpaakin käyntipäivää, painakaa kolmosta”. Sävelkorkeuden mittauskohdat on esitetty
tummennettuina tekstissä kuvioiden alla.
5.4.3 Osallistujien antamat arviot puhujista kahdessa eri
arviointitilanteessa
Osallistujien arvioita puhujista haluttiin tarkastella, jotta saataisiin tietoa siitä,
olivatko järjestelmän puhujat ikääntyneiden kuuntelijoiden kannalta optimaalisia;
millaisista puhujista ja puheen piirteistä pidettiin sekä ärsyttivätkö ikääntyneille
suunnatun puheen prosodiset piirteet osallistujia. Lisäksi haluttiin verrata, oliko
kahdessa arviointitilanteessa annettujen arvioiden välillä eroja. Arvioitiinko puhenäytteitä kriittisemmin, kun osallistujat keskittyivät kuuntelemaan vain niitä eivätkä joutuneet jakamaan kognitiivisia resurssejaan tehtävien tekemisen ja samanaikaisen puheen arvioimisen kesken?
Arviointitilanteiden välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä puheen miellyttävyys- ja selvyysarvioiden osalta tarkasteltaessa 95 %:n luottamusvälejä (Liitteet
11–12). Käytettävyystutkimuksen koetilanteessa kaikki osallistujat arvioivat äänet
joko miellyttäväksi tai erittäin miellyttäväksi. Puhenäytteiden arvioinnissa
(N = 144) osallistujat arvioivat kaikilta neljältä puhujalta puhenäytteen. Puhenäytteiden arvioinnissa he olivat kriittisempiä. Koetilanteen arvioista poiketen he
käyttivät myös arviointivaihtoehtoja hieman epämiellyttävä ja erittäin epämiellyttävä. Puhenäytteitä arvioidessaan 28 kuuntelijaa eli 19,4 % piti arvioimaansa
ääntä hieman epämiellyttävänä tai jopa erittäin epämiellyttävänä. Yksittäisistä
puhujista N1:n puhenäytteen miellyttävyysarvo poikkesi selvästi muista, sillä
31 % kuuntelijoista arvioi hänen äänensä hieman epämiellyttäväksi (95 % lv
18,0–46,9). Koetilanteessa kaikki osallistujat pitivät järjestelmässä kuulemaansa
puheääntä erittäin selvänä tai selvänä. Puhenäytteiden arvioinnissa he olivat hieman kriittisempiä, ja 26 kuuntelijaa eli 18,1 % (95 % lv 12,1–25,3) arvioi puheen
hieman epäselväksi. Miespuhujien saamien arvioiden välillä ei ollut paljon eroa
kahden arviointitilanteen välillä. N2:n puheen hieman epäselväksi arvioi puhenäytteissä 25 % kuuntelijoista (95 % lv 13,8–41,1). Vielä selvempi ero arviointitilanteiden välillä oli puhujan N1:n saamissa arvioissa eli hänen puheensa arvioi
hieman epäselväksi 39 % kuuntelijoista (95 % lv 24,8–55,1).
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Äänen voimakkuuden osalta (Liite 13) arviointitilanteiden välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero puhujan N1 saamissa arvioissa. Puhenäytteissä hänen äänensä arvioi liian hiljaiseksi 13 kuuntelijaa eli 36 % (95 % lv 22,5–52,4). Muista
kuuntelijoista liian hiljaiseksi N2:n äänen arvioi 3 kuuntelijaa eli 8,3 % (95 % lv
2,9–21,8) ja M2:n äänen 1 kuuntelija eli 2,8 % (95 % lv 0,5–14,2). M1:n ääntä ei
arvioinut kukaan liian hiljaiseksi. Koetilanteessa sen sijaan kaikki osallistujat
arvioivat järjestelmässä kuulemansa äänen voimakkuuden sopivaksi. Puhenopeutta pidettiin yleensä sopivana molemmissa arviointitilanteissa. Tutkimuksen osallistujat antoivat puheäänelle yleisarviona kouluarvosanan (4–10) molemmissa
arviointitilanteissa. Taulukossa 18 näkyvät osallistujien puhujille antamien kouluarvosanojen keskiarvot ja niiden luottamusvälit eri arviointitilanteissa.
Taulukko 18. Osallistujien puhujille antamien kouluarvosanojen keskiarvot ja niiden
luottamusvälit eri arviointitilanteissa.
Arviointitilanne

N

Keskiarvo

Käytettävyystutkimus

36

9,3

95 %:n lv
(9,0–9,6)

Puhenäyte

144

8,6

(8,4–8,8)

Eri arviointitilanteissa annettujen kouluarvosanojen keskiarvojen välillä oli ero
luottamusvälien perusteella. Käytettävyystutkimuksessa kuuntelijat antoivat puhujille parempia arvosanoja kuin puhenäytteiden arvioinnin yhteydessä. Kriittisyys lisääntyi kuuntelijoiden keskittyessä vain puheen ja äänen ominaisuuksien
arviointiin. Taulukossa 19 on esitetty puhujien saamien kouluarvosanojen keskiarvot ja niiden luottamusvälit kahdessa eri arviointitilanteessa.
Taulukko 19. Puhujien saamat kouluarvosanojen keskiarvot ja niiden luottamusvälit
eri arviointitilanteissa.
Puhujat

Käytettävyystutkimus (N = 9)

Puhenäyte (N = 36)

keskiarvo

95 %:n lv

keskiarvo

95 %:n lv

N2

8,8

(8,0–9,5)

8,3

(7,9–8,8)

M2

9,3

(8,7–10,0)

9,0

(8,6–9,3)

M1

9,3

(8,7–10,0)

9,0

(8,7–9,4)

N1

9,8

(9,4–10,1)

8,2

(7,7–8,7)

Puhenäytteiden arvioinnissa kuuntelijat antoivat kaikille puhujille heikompia
kouluarvosanoja kuin käytettävyystutkimuksessa. Puhujat M1 ja M2 saivat kiitettävän arvosanan molemmissa tilanteissa. Suurin ero arviointitilanteiden välillä tuli
esille puhujan N1 arvioinnissa. Hänen saamiensa kouluarvosanojen keskiarvojen
122

välillä oli luottamusvälien perusteella ero eri arviointitilanteiden välillä. Käytettävyystutkimuksessa hän sai kaikista puhujista parhaimman kouluarvosanan keskiarvon, mutta puhenäytteiden arvioissa hänen keskiarvonsa oli heikoin. Kaikki
puhujat saivat molemmissa arviointitilanteissa vähintään hyvän kouluarvosanan.
5.4.4 Ikääntyneille suunnatun puheen prosodisten piirteiden osuus
ja niiden käytön johdonmukaisuus äänitteissä
Puhujien prosodisessa tyylissä oli eroja, mutta kaikilla oli havaittavissa ikääntyneille suunnatun puheen piirteitä. Niiden määrä ja puheen vastaanottoa helpottavien keinojen käytön painottuminen vaihtelivat puhujilla. Myös puhetavan johdonmukaisuudessa eri äänitteissä oli puhujakohtaista vaihtelua.
Puhujista N2:lla esiintyi eniten ikääntyneille suunnatun puheen piirteitä, ja
hän käytti useita prosodisia keinoja samanaikaisesti. Hänen puhetemponsa oli
kaikista hitain ja hän tauotti puhettaan runsaasti sekä käytti huomattavan paljon
fokusointitaukoja. Temporaalisten ominaisuuksien suhteen ikääntyneille suunnatun puheen piirteiden käyttö oli johdonmukaista. Puhenopeus hidastui ja tauot
lisääntyivät vaikeimmassa äänitteessä 11. Painotusta hän käytti kohtalaisen paljon,
mutta ei johdonmukaisesti, koska sen käyttö väheni kuuntelijoille vaikeimmassa
äänitteessä 11. M2:lla esiintyi ikääntyneille suunnatun puheen piirteitä myös kohtalaisen paljon, joskaan hän ei käyttänyt prosodisia keinoja yhtä laajasti kuin N2.
Tauotus oli hyvin kieliopillista eikä sisältänyt fokusointitaukoja, mutta taukojen
kestot olivat hänellä pidempiä kuin muilla puhujilla. Keskeisin hänen käyttämänsä ikääntyneiden puheen vastaanottoa helpottava strategia oli ohjeiden avainfraasien emfaattinen painotus, jota hän käytti johdonmukaisesti eri äänitteissä.
N1:llä ikääntyneille suunnatun puheen piirteitä esiintyi lähinnä temporaalisissa tekijöissä, kuten puhetempossa ja tauotuksessa. Puheen vastaanoton helpottaminen ei ollut puheen osalta johdonmukaista, koska hänen puheessaan taukojen ja
erityisesti fokusointitaukojen määrä laski äänitteissä 9 ja 11. Emfaasia hän käytti
jonkin verran ja johdonmukaisesti, sillä puolisävelaskelmuutosten keskiarvo oli
suurin vaikeimmassa äänitteessä 11. M1:llä esiintyi vähiten ikääntyneille suunnatun puheen piirteitä, ja puheen prosodinen tyyli vaihteli äänitteittäin. Hänen puhetemponsa oli kaikista puhujista nopein ja taukoprosentti oli pienin. Tauotuksen
suhteen esiintyi vaihtelua äänitteittäin: taukoja oli vähemmän äänitteessä 11 ja
niiden kesto oli hieman lyhyempi kuin muissa äänitteissä. Emfaasia M1 käytti
eniten äänitteessä 2, mutta vaikeimmassa äänitteessä 11 puolisävelaskelmuutosten
keskiarvo laski eli hänen avainsanojen painotuksensa väheni.
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Antaessaan toimintaohjeita valikkoäänitteissä puhujat N2 ja M1 käyttivät erilaista avainsanojen painotusstrategiaa kuin kaksi muuta puhujaa. Heillä pääpaino
ei tullut odotetusti reemasanan ensimmäisellä tavulla, vaan he siirsivät ajallisesti
F0-huipun jo aikaisemmaksi. Mahdollisesti ilmiön taustalla oli jonkinlaisen ennakkotiedon antaminen ikääntyneille kuuntelijoille tärkeän toimintaohjeen tulosta.
Miespuhujista pidettiin enemmän kuin naispuhujista, ja kaikki saivat yleisarviona vähintään hyvän arvosanan. Ikääntyneet osallistujat olivat kriittisempiä
puhenäytteiden arvioinnissa, jossa he keskittyivät vain arvioimaan puhujia. Taulukossa 20 on esitetty valikkoäänitteiden ohjeista havaitut ikääntyneille suunnatun
puheen prosodiset piirteet ja niiden karkeasti arvioitu osuus eri puhujilla neliportaisella asteikolla.
Taulukko 20. Ikääntyneille suunnatun puheen prosodisten piirteiden arvioitu osuus eri
puhujilla.
Ikääntyneille suunnatun puheen piirteet

N2

M2

M1

Tempon hidastus

xxx

x

x

N1
xx

Taukojen määrä

xxx

x

x

xx

Fokusointitaukojen määrä

xxx

Taukojen kesto

xx

xxx

x

x

Emfaasin käyttö

xx

xxx

x

x

x

xxx = paljon, xx = kohtalaisesti, x = jonkin verran, tyhjä = ei lainkaan

5.5

Puheen prosodisten piirteiden yhteys käytettävyystutkimuksen
tehtävissä suoriutumiseen

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella puheen ominaisuuksien merkitystä ikääntyneiden osallistujien tehtävissä suoriutumisen kannalta. Oliko jonkun puhujan
puhetapa puheen vastaanottoa ja ohjeiden muistamista selvästi helpottava?
Ikääntyneille suunnatun puheen piirteitä oli havaittavissa kaikilla järjestelmän
puhujilla ainakin puheen jonkin prosodisen piirteen osalta. Puhujat antoivat kuuntelijoille prosessointiaikaa hidastamalla puhenopeutta sekä pidentämällä taukojen
kestoja. He käyttivät prosodisia keinoja suunnatakseen ikääntyneiden huomiota
tekstissä keskeisiin toimintaohjeisiin painotuksen ja fokusointitaukojen avulla.
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5.5.1 Puhe- ja artikulaationopeuden vaihtelu
Puhenopeutta ja artikulaationopeutta (tavua/s) tarkasteltiin sekä äänitteittäin että
eri puhujien ominaisuuksina ja suhteessa palvelujärjestelmän tehtävissä menestymiseen. Puhenopeuksien keskiarvo kolmessa äänitteessä vaihteli välillä 3,40–
3,83 tavua/s, ja kaikkien äänitteiden keskiarvo oli 3,70 tavua/s. Puhujat hidastivat
puhenopeuttaan tehtävän vaikeutuessa, ja äänitteessä 11 puhenopeuden keskiarvo
oli matalin eli 3,40 tavua/s. Eri äänitteiden puhenopeuksien keskiarvoissa ei ollut
suuria eroja, ja vaihtelu oli pientä eri äänitteissä. Erot olivat pieniä eikä niillä ollut
yhteyttä äänitteissä suoriutumiseen. Puhenopeuksien keskiarvot puhujilla vaihtelivat välillä 2,70–4,42 tavua/s, ja kaikkien puhujien keskiarvo oli 3,70 tavua/s.
Puhujista N2:n puhenopeus oli hitain eli vain 2,70 tavua/s. N1:n keskimääräinen
puhenopeus oli 0,85 tavua/s nopeampi, mutta sekin oli selvästi hitaampi kuin
puhujilla M2 ja M1.
Artikulaationnopeuden keskiarvo äänitteittäin vaihteli 4,93–5,35 tavua/s,
kaikkien äänitteiden keskiarvon ollessa 5,22 tavua/s. Puhujien keskimääräinen
artikulaationopeus hidastui vajaan puolen tavun verran (0,42 tavua/s) äänitteessä
11 verrattaessa sitä suurimmalla nopeudella puhuttuun äänitteeseen kaksi. Äänitteiden artikulaationopeuksien keskiarvoilla ei ollut yhteyttä tehtävissä onnistumiseen. Puhujien artikulaationopeudet vaihtelivat välillä 4,32–5,93 tavua/s. Hitain
keskimääräinen artikulaationopeus (4,32 tavua/s) oli puhujalla N2. Jo selvästi
havaittava ero artikulaationopeuksien välillä oli puhujien N2 ja M2 välillä (ero
1,43 tavua/s). Vielä suurempi ero oli puhujien N2 ja M1 välillä (ero 1,61 tavua/s).
Puheen temporaalisissa tekijöissä oli havaittavissa yksilöllistä vaihtelua eri puhujilla. Kuitenkaan keskimääräisellä puhe- tai artikulaationopeudella eri äänitteissä
tai eri puhujilla ei ollut merkitystä tehtävissä suoriutumisen kannalta.
5.5.2 Tauotus
Puhelinpalvelujärjestelmän puhujien tauotusta analysoitiin laskemalla taukoprosentti kokonaispuheajasta äänitteittäin ja taukoprosenttien keskiarvot. Lisäksi
laskettiin kaikkien puhujien taukojen lukumäärät eri äänitteissä sekä laskettiin
niiden kestojen keskiarvot. Kokonaispuheajasta prosentuaalisesti eniten taukoja
oli puhuja N2:lla. Hänen keskimääräinen taukoprosenttinsa oli 37,7 %. Kuulijoille
vaikeimmassa äänitteessä 11 hänen taukoprosenttinsa oli 42,3 % kokonaispuheajasta. Seuraavaksi suurin keskimääräinen taukoprosentti äänitteissä oli M2:lla
29,0 % ja se oli suurin äänitteessä 11 31,0 %. Pienin keskimääräinen taukopro125

sentti oli puhujalla M1 24,8 %, ja hänellä taukoprosentti vaikeimmassa äänitteessä 11 oli pienempi kuin helpommassa äänitteessä 2. Puhuja N1:n keskimääräinen
taukoprosentti oli 26,3 %. Hänellä kuten M1:llä äänitteen 11 taukoprosentti oli
pienempi kuin äänitteen 2.
Määrällisesti eniten taukoja oli puhujalla N2, jolla taukojen lukumäärä vaihteli välillä 13–18. Vähiten hän käytti taukoja äänitteessä yhdeksän, ja eniten taukoja (18 kpl) hän sijoitti vaikeimpaan äänitteeseen 11. N1:llä oli 13 taukoa äänitteessä 2, mutta kuuntelijoille vaikeimmassa äänitteessä 11 niitä oli vain 8. Puhujista M1:n ja M2:n käyttämien taukojen määrä ja niiden sijoittuminen äänitteisiin
olivat täysin identtisiä. Kaikkien puhujien taukojen kestot (ms) ja niiden sijoittuminen valikkoäänitteisiin ovat nähtävissä liitteissä 4/1, 4/2, 4/3 ja 4/4.
Puhujista M2:n taukojen keskimääräiset kestot olivat suurimpia verrattuna
muihin puhujiin kaikissa äänitteissä. Hän käytti lukumääräisesti vähemmän taukoja verrattuna muihin puhujiin kaikissa äänitteissä. Määrällisesti saman verran
taukoja käyttäneen M1:n taukojen kestot olivat M2:n taukoja lyhyempiä. N2, jolla
oli lukumäärällisesti eniten taukoja, käytti niihin keskimäärin enemmän aikaa
kuin N1 kaikissa äänitteissä. N1:llä taukoja oli enemmän kuin M1:llä ja M2:lla,
mutta hänen taukojensa kesimääräiset kestot olivat heihin verrattuna lyhyempiä.
Tilastollisen testauksen näkökulmasta tauotuksella ei ollut vaikutusta tehtävissä
suoriutumiseen.
5.5.3 Painotus
Painotusta tarkasteltiin erityisesti valikkoäänitteiden niistä kohdista, joissa puhujat antoivat ikääntyneille osallistujille toimintaohjeita. Oletettiin, että puhujat
painottavat niitä toimintaohjeiden osia, joissa annetaan ikääntyneille osallistujille
valintavaihtoehdot ja keskeisimmät toimintaohjeet. He mahdollisesti ilmaisisivat
äänen painolla jotain tärkeää olevan tulossa. Puhujien välillä oli havaittavissa
yksilöllisiä eroja painotuksen käytössä. Äänen perustaajuuden (F0) muutokset
mitattiin valikkokäsikirjoituksen keskeisimmistä ohjeista kaikilta puhujilta. Lausepainollisessa asemassa olevista reemasanoista mitattiin sen F0 maksimi ja sitä
edeltävän sanan F0 minimi. Näin laskettiin puolisävelaskelmuutoksen laajuus
painotettavassa sanassa. Puhujilla esiintyi joitakin odotuksenvastaisia F0:n nousulaskukuvioita, ja siksi tehtiin useampia mittauksia, jotta saataisiin selville heidän
käyttämänsä painotustapa. Erilaisen puhenopeuden vuoksi mittausten aikakohdat
poikkeavat toisistaan ja mittauskohtien määrä vaihtelee hieman yksilöittäin ja
äänitteittäin. Yleensä 1–1,5 puolisävelaskeleen nousua/laskua pidetään kuulijalle
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jo havaittavana muutoksesta (Iivonen ym., 1996b; Rietveldt & Gussenhoven,
1985). Taulukossa 21 esitetään äänitteittäin puhujien antamista ohjeista mitatut
äänen korkeuden muutoksen suuruuden keskiarvot puolisävelaskeleina (psa),
keskihajonta ja keskiarvoille lasketut 95 %:n luottamusvälit.
Taulukko 21. Puhujien puolisävelaskelmuutosten (psa) keskiarvot, keskihajonnat ja
keskiarvojen luottamusvälit äänitteittäin.
Puhuja

Äänite

Keskiarvo (psa)

Keskihajonta

95 %:n lv

2

4,9

3,5

(2,3–7,4)

9

5,9

5,1

(2,2–9,6)

11

3,9

6,3

(-0,9–8,7)

2

6,1

3,4

(3,5–8,7)

9

6,2

3,8

(3,3–9,1)

11

7,9

3,5

(4,7–11,1)

2

6,2

6,5

(1,8–10,6)

9

4,3

3,7

(1,6–6,9)

11

4,3

5,4

(0,7–7,9)

2

4,0

2,1

(2,5–5,6)

9

4,4

1,9

(3,0–5,9)

11

4,8

1,7

(3,2–6,4)

N2

M2

M1

N1

Suurinta äänen perustaajuuden muutosta mittauskohdissa käytti puhuja M2, jonka
äänen korkeuden muutoksen keskiarvo (psa) oli suurin vaikeimmassa äänitteessä
11. Puhujilla N2 ja M1 suurin sävelkorkeuden keskiarvon muutos oli äänitteessä 2,
mutta M2 ja N1 tuottivat sen sijaan suurimman muutoksen kuuntelijoille vaikeimmassa äänitteessä 11. Kuitenkin N1:n suurin sävelkorkeuden keskiarvon
muutos oli pienempi kaikkia M2:n puolisävelaskeleiden muutosten keskiarvoja.
Puhujilla havaittavista keskiarvojen eroista huolimatta painotusmuutokset eivät
olleet yhteydessä tehtävistä suoriutumiseen.
Puhujien N2 ja M2 kuuntelijat suoriutuivat järjestelmän tehtävissä hieman
paremmin kuin muita puhujia kuunnelleet. Tosin tilastollisen testauksen perusteella suoriutumisessa ei ollut eroa eri puhujien ohjeilla tehtävät kuulleiden välillä.
Tässä tutkimuksessa ei voitu siis osoittaa minkään yksittäisen prosodisen piirteen
yhteyttä parempaan tai huonompaan tehtävissä suoriutumiseen. Prosodisten piirteiden mallintaminen tilastollisesti näin pienellä aineistolla ei ollut mahdollista ja
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järkevää, joten luottamusväliarvioita ja keskiarvoja tarkempaan tilastolliseen
testaamiseen ei niiden osalta lähdetty.
Puheen piirteistä äänen voimakkuus oli vastaanottajien suoriutumisen kannalta keskeinen asia. Puhujista N1:n mitattu äänen voimakkuus oli hieman heikompi
kuin muiden puhujien (Liite 2). Hänen äänellään tehtäväohjeet kuulleet suoriutuivat tilastollisesti merkitsevästi heikommin tehtävistä. Puhenäytteiden arviointitehtävässä osa osallistujista piti äänen voimakkuutta heikompana ja puhetta epäselvempänä verrattuna muihin puhujiin. Myös puhujalle annettu kokonaisarvio oli
heikompi kuin muiden puhenäytteiden arvioinnissa.
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6

Pohdinta

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, missä määrin toisaalta kokeiltuun
puhelinpalvelujärjestelmään ja toisaalta ikääntyneisiin käyttäjiin itseensä liittyvät
tekijät olivat yhteydessä järjestelmän menestykselliseen käyttöön. Tulokset osoittivat, että käytettävyystutkimuksen tehtävistä suoriutumiseen vaikuttivat enemmän ikääntyneiden osallistujien ominaisuudet ja erityisesti heidän toimintansa
tutkimustilanteessa kuin järjestelmän toimintaohjeiden antajien puheen piirteet.
6.1

Tutkimustulokset ja niiden pohdinta

Tässä työssä käytettiin monimenetelmällistä lähestymistapaa, jotta saatiin mahdollisimman kattava kuva ikääntyneiden osallistujien toimintaan ja suoriutumiseen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksessa käytettiin rinnakkain sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Tuloksia pohditaan Creswellin ja Plano Clarkin (2011) suosittelemalla tavalla eli tarkastellaan tutkimusmenetelmiä yhdistelemällä saatuja tuloksia suhteessa toisiinsa.
Ikääntyneisiin osallistujiin liittyviä ominaisuuksia tarkasteltiin sekä tilastollisin menetelmin että tarkastelemalla laadullisesti yksilöiden suoriutumista. Tokentestin pisteiden ja puheen tunnistukykyprosentin sekä järjestelmän tehtävissä
suoriutumisen välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä riippuuvuus. Tarkastelluissa muuttujissa oli kuitenkin havaittavissa paljon yksilöllistä vaihtelua. Käytettävyystutkimus oli ikääntyneille osallistujille kognitiivisesti haasteellinen uusi ja
jännittävä tilanne. Tästä syystä osallistujien toiminnan laadullinen analysointi
videoiduista tutkimustilanteista osoittautui tärkeäksi ja informaatiota tuottavaksi
menetelmäksi.
Laadullisessa analyysissa muodostetut osallistujien toimintaa kuvaavat kategoriat olivat yhteydessä tehtävissä menestymiseen ja numeerisista muuttujista
puheen ymmärtämisen testin tuloksiin. Testin pistemäärän keskiarvot heikkenivät
kategorioittain suhteessa tehtävistä suoriutumiseen. Parhaan pistemäärän saivat
kategorian johdonmukaiset osallistujat, jotka suoriutuivat järjestelmän tehtävistä
oikein ensiyrityksellä. Heikoin menestys sekä tehtävissä että puheen ymmärtämisen testissä havaittiin kategorioissa kiire painamaan ja tehtäväidea hukassa. Näissä kategorioissa oli nähtävissä toiminnan tasolla puheen vastaanoton ja ohjeiden
mielessä pitämisen sekä jaetun tarkkaavuuden ongelmia. Tutkimuksen seuraavasta vaiheesta vuotta myöhemmin kuudesta poisjääneistä viisi luokittui näihin heikoimmin menestyneisiin kategorioihin.
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Akustiset mittaukset ja niiden tilastollinen tarkastelu osoittivat, että tehtävistä
suoriutuminen oli hyvin samankaltaista puhujista riippumatta. Ainoastaan yhden
puhujan ohjeilla ikääntyneet osallistujat suoriutuivat tehtävistä hieman heikommin verrattuna muita puhujia kuunnelleiden suoriutumiseen. Puheen prosodisten
piirteiden laadullinen tarkastelu täydensi puhujista saatua kuvaa. Näin selvitettiin
heidän käyttämiensä puheen prosodisten piirteiden määrä ja laatu, joissa oli havaittavissa puhujakohtaisia eroja. Puhujista annettujen arvioiden tilastollisesti
merkitsevä ero kahden eri arviointitilanteen välillä oli videoaineistojen laadullisen
analyysin tulosten kanssa samansuuntainen. Monille osallistujille oli ongelmallista huomion jakaminen useamman toiminnon välillä käytettävyystutkimustilanteessa. Kognitiivisten resurssien kuormittumisen vuoksi, heillä oli vähän resursseja toissijaiseen tehtävään eli äänen ja puheen piirteiden arviointiin. He arvioivat
puhujia erittäin positiivisesti käytettävyystutkimuksen tehtäviä tehdessään, kun
taas puhenäytteiden osalta puhuja-arviot olivat selvästi kriittisempiä. Tällöin he
pystyivät keskittymään vain puhenäytteiden kuunteluun ja arviointiin.
6.1.1 Ikääntyneisiin osallistujiin liittyvien ominaisuuksien ja
tutkimustilanteessa havaittavan toiminnan yhteydet tehtävistä
suoriutumiseen
Korkean iän sekä matalan koulutustason on todettu olevan yhteydessä heikompaan tulokseen kielellisen ymmärtämisen testeissä (Mackenzie, 2000). Ylikosken
tutkimuksessa (2000), jossa käytettiin samaa Token-testin versiota kuin tässä
tutkimuksessa, todettiin terveiden aikuisten (55–85 v) testitulosten heikkenevän
iän myötä. Myös Moreiran ym. (2011) tutkimuksessa (N = 120), jossa testiä käytettiin vastaavasti terveiden ikääntyneiden testaamiseen, testissä suoriutuminen
heikkeni iän myötä. Tämän tutkimuksen osallistujien Token-testin pistemäärien
keskiarvot olivat varsin lähellä Ylikosken tutkimuksen ikäryhmien keskiarvoja.
Palvelujärjestelmän tehtävissä onnistuneiden pisteiden keskiarvo 14,7 on lähellä
Ylikosken tutkimuksen 65–70-vuotiaiden keskiarvoa, joka oli 15,0 pistettä, ja se
on lähes sama kuin Ylikosken tutkimuksen korkeammin koulutettujen 75–85vuotiaiden ryhmän keskiarvo 14,6. Järjestelmän tehtävissä ensiyrityksellä epäonnistuneiden Token-testi keskiarvo oli 13,0 ja Ylikosken tutkimuksen ikäluokan
75–85 vuotta testipisteiden keskiarvo oli 13,5 pistettä. Tässä tutkimuksessa testipisteet eivät olleet yhteydessä ikään. Jos eri ikäryhmistä olisi ollut enemmän osallistujia, on mahdollista, että iän vaikutus olisi noussut esiin.
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Token-testin 36-osioinen versio korreloi koulutustason kanssa: mitä matalampi koulutustaso, sitä matalammat testipisteet afaattiset henkilöt saavat (De
Renzi, 1979). De Renzin ja Faglionin (1978) tutkimuksessa terveiden koehenkilöiden iällä ei ollut yhteyttä suoriutumiseen. Moreiran ym. (2011) tutkimuksessa
koulutustaso selitti ikää enemmän Token-testissä suoriutumista. Korkeammin
koulutetut menestyivät testissä paremmin. Tässä tutkimuksessa osallistujien koulutuserot olivat vähäiset, joten koulutuksen yhteyttä suoriutumiseen ei voitu tarkastella.
Tässä tutkimuksessa lingvistisen viestin ymmärtäminen oli järjestelmän tehtävissä suoriutumisen kannalta tärkeä asia. Puheen ymmärtämistä mittaavan Token-testin pisteet olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä tehtävissä suoriutumiseen. Tehtävissä onnistuneiden ryhmän testipisteet olivat korkeammat kuin
tehtävissä epäonnistuneiden. Tulos on samansuuntainen aikaisempien tutkimustulosten kanssa. Niissä ikääntyneiden ihmisten puheen ymmärtämisen on todettu
vaikeutuvan viestin kompleksisuuden kasvaessa (Fallon ym., 2006; Gilchrist ym.,
2008; Morrow ym., 2000; Wingfield ym., 2005). Kielen prosessointivaikeudet
puheen vastaanotossa ilmenevät heikentyneenä kykynä käsitellä kielellisiä sisältöjä ja painaa mieleen yksityiskohtia. (Burke & Shafto, 2008; Kemper ym., 2001,
Kemper ym., 2004).
Kuulokyvyn vaikutusta suoriutumiseen arvioitiin kuulontutkimusten avulla.
Ne tehtiin osallistujille noin vuoden kuluttua käytettävyystutkimuksesta. Ikääntyvien ihmisten kuulon heikentyminen nopeutuu selvästi yli 55-vuotiaiden ikäryhmässä, ja se heikkenee keskimäärin yhden desibelin verran vuodessa puhealueen
taajuuksilla (Davis ym., 1991; Davis, 1995). Pohjoissuomalaisessa väestöotostutkimuksessa (Jounio-Ervasti & Sorri, 1991) mediaanikuulo heikentyi samansuuntaisesti. Tässä tutkimuksessa puheen tunnistuskykyprosentin ja tehtävissä suoriutumisen välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä riippuvuus. Laadullisen analyysin toimintakategorioiden ja puheen tunnistusprosentin välillä ei ollut kuitenkaan
yhteyttä. Tämän todennäköisesti selitti se, että kuudelta henkilöltä puuttuivat
kuulontutkimustulokset, ja heistä kolme luokittui samaan kategoriaan.
Kognitiivisten kykyjen seulontatestin tulosten ja muistin subjektiivisten arvioiden sekä tehtävissä suoriutumisen välinen riippuvuus oli heikkoa. Niillä ei ollut
yhteyttä järjestelmän tehtävissä suoriutumiseen. Tämän tutkimuksen osallistujien
MMSE-pisteet vaihtelivat välillä 23–30. Normaalin ja lievästi heikentyneen tuloksen rajana pidetään yleensä pistemäärää 24/30 (Hänninen & Pulliainen, 2002).
Osallistujista suurimmalla osalla pisteet olivatkin normaalirajoissa. Testin parhaat
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pisteet eivät silti taanneet tehtävistä suoriutumista, mutta toisaalta 24 pistettä saanut henkilö suoriutui hyvin.
Ilmoitetuilla sairauksilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä tehtävissä
suoriutumiseen tässä tutkimuksessa. Sairastavuus tässä ikäluokassa on tavallista,
esimerkiksi 75-vuotiailla on keskimäärin kaksi pitkäaikaissairautta (Heikkinen,
2010b). Ikääntyvät ihmiset pystyvät usein sopeutumaan terveyden ja toimintakyvyn rajoitteisiin, ja he voivat kompensoida niitä, mutta sopeutumiseen vaikuttavat
jokaisen ihmisen yksilölliset voimavarat (Heikkinen, 2010b; Helin, 2010). Tämän
tutkimuksen laadullisessa analyysissa löytyi esimerkkejä fyysisten rajoitteiden
joustavasta kompensoimisesta. Yksi osallistujista kompensoi käden käytön ongelmaansa asettamalla puhelimen luurin pöydälle kuultuaan ohjeet, jolloin hän
pystyi käyttämään toimivaa kättään numerovalinnan tekemiseen. Toinen vaikeasti
näkövammainen osallistuja etsi tunnustelemalla oikean näppäimen heti valmiiksi
sen vaihtoehdon valitsemiseen, joka oli annettu hänelle tehtäväksi. Hän odotti
sormi näppäimen päällä valmiina painamaan heti, kunnes oli aika tehdä valinta
kuultujen ohjeiden jälkeen.
Kognitiiviseen hidastumiseen ja toiminnan ohjaukseen liitettävissä olevat ongelmat olivat vaikeammin kompensoitavissa tutkimustilanteessa. Tehtävissä epäonnistuneiden osallistujien suoriutumisessa oli nähtävissä ongelmia huomion
jakamisessa ohjeiden kuuntelun, tehtävälapun lukemisen ja toiminnan motorisen
suorittamisen välillä. Lisäksi tutkittavista osa hätäili tilanteessa, todennäköisesti
peläten unohtavansa kuulemansa ohjeet ja joidenkin osallistujien toiminta oli
hyvin hidasta. Huomion suuntaamisen, jakamisen ja ylläpitämisen ongelmat olivat selvästi nähtävissä ikääntyneiden osallistujien toiminnassa. Haastattelussa
kysytyt tekniikan käyttötottumukset eivät olleet yhteydessä tehtävissä suoriutumiseen. On kuitenkin huomioitava, että tekniikan käyttötottumuksiin liittyviä kysymyksiä oli tutkimuksessa niukasti ja niiden pisteytys oli hyvin karkea.
Tilastollisesti tarkastellen ikääntyneisiin osallistujiin liittyvistä muuttujista
puheen ymmärtämisen testin tulokset ja puheen tunnistuskykyprosentti olivat
yhteydessä suoriutumiseen. Kuitenkaan ikääntyneiden menestymistä ei voitu
selittää vain näillä muuttujilla. Tarkasteltaessa testituloksia ja aineistoa laadullisesti havaittiin yksilöiden suoriutumisen olevan hyvin heterogeenistä. Nekin henkilöt, jotka saivat huonot testipisteet ja joiden kuulo oli heikko, saattoivat suoriutua tehtävistä hyvin. Token-testin pitenevien ohjeiden mukainen toiminta vaatii
puheen ymmärtämisen lisäksi ohjeiden tallentamista työmuistiin toiminnan suorittamista varten aivan kuten puhelinpalvelujärjestelmän käyttökin. Yksilöllisiä
eroja selittänevät ikääntyneiden ihmisten kognitiivisten toimintojen suuret yksi132

lölliset erot. Yksilöiden välisten erojen on todettu kasvavan iän myötä monissa
tutkimuksissa (Hayden ym., 2011; Mascherek & Zimprich, 2012; Ruoppila, 2012;
Schaie & Willis, 2002; Suutama, 2010; Ylikoski, 2000), ja lisääntyvä erilaisuus
yksilöiden ja ikäryhmien sisällä on tyypillinen ikääntymiseen liittyvä piirre
(Hultsch ym., 2008; Pouthas, 2004).
Kaikista osallistujista kuvatut tutkimustilanteen videotallenteet analysoitiin
laadullisesti. Toiminnan analyysin perusteella osallistujat jaettiin neljään eri kategoriaan, joiden yhteyttä tehtävissä suoriutumiseen sekä osallistujiin liittyviin
ominaisuuksiin tarkasteltiin. Lisäksi selvitettiin sitä, mihin kategoriaan kuuluvat
osallistujat eivät kyenneet osallistumaan tutkimukseen seuraavana vuonna. Toiminnan laadullinen analyysi oli hyvin paljastava. Erityisesti kategorioiden kiire
painamaan ja tehtäväidea hukassa osallistujien toiminnassa oli nähtävissä selityksiä tehtävien epäonnistumiseen. Kiire painamaan näppäimiä ja tekemään valintoja aiheutti paljon virheitä, ja kiireen taustalla vaikutti olevan hätä siitä, että
kuullut ohjeet unohtuvat. Tämä viittaa työmuistin toiminnan heikentymiseen.
Työmuistin on todettu olevan erityisen keskeinen tekijä kielen ymmärtämisen
kannalta (Baddeley, 2003b), ja sen heikkeneminen vaikuttaa ikääntyneiden ihmisten puheen vastaanottoon (Grossman ym., 2002; Fallon ym., 2006; Engel, 2002;
Kane & Engle, 2003; Salthouse, 2000). Morrow ym. (2000) totesivat, että pitkät
automaattisen puhelinpalvelun viestit vähentävät kuultujen viestien ymmärtämistä
ja muistamista. Haastattelututkimuksissa ikääntyneet vastaajat valitsevat usein
joko ensimmäisenä tai viimeisenä kuullun vastausvaihtoehdon (Knäuper, 1999;
Park, 1999). Tässäkin tutkimuksessa kategorian kiire painamaan osallistujille oli
tyypillistä valita joko ensimmäisenä tai viimeisenä kuultu vaihtoehto.
Kategorian tehtäväidea hukassa osallistujista osa vaikutti hätääntyneiltä, eivätkä he kuunnelleet ohjeita, vaan jotkut kiirehtivät painelemaan näppäimiä sattumanvaraisesti. Osa osallistujista ei pystynyt toteuttamaan heille ennalta tehtäväksi annettua valintaa, vaan he toimivat ikään kuin oman käsikirjoituksensa
mukaan, ja tekivät valintoja summittaisesti reagoimalla vain joihinkin kuulemiinsa ohjeisiin. Huomion jakaminen ohjeiden kuuntelun, tehtävälapun tarkastelun ja
tehtävien tekemisen kesken oli heikkoa. Kategorioihin kiire painamaan ja tehtäväidea hukassa keskittyivät tehtävissä epäonnistujat. Kaikki epäonnistuivat ensimmäisellä yrityskerralla tehtävissä ja toisella kerralla molemmissa kategorioissa
vain yksi henkilö suoriutui tehtävistä. Token-testin pisteiden keskiarvo heikkeni
suoriutumisen kanssa samansuuntaisesti kategorioittain. Kategoriaan johdonmukaiset kertyivät puolestaan kaikki ensimmäisellä yrityksellä tehtävistä suoriutuneet, ja heidän Token-testin pisteiden keskiarvonsa oli suurin.
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Käytettävyystutkimuksen tehtävissä suoriutumisen kannalta keskeisiä tekijöitä olivat kognitiivisten resurssien jakamiseen ja puheen vastaanottoon liittyvät
tekijät. Kognitiivisten resurssien jakamista vaativat tehtävät on todettu ikääntyneille ihmisille haasteellisiksi (Engle, 2002; Kane & Engle, 2003; Logien ym.,
2007; Zacks ym., 2000). Tässä tutkimuksessa huomion suuntaaminen, jakaminen
ja ylläpitäminen eli ns. eksekutiiviset toiminnot olivat keskeisiä kognitiivisia
prosesseja puheen ymmärtämisen lisäksi tehtävissä menestymisen kannalta. Tulos
on hyvin yhtäpitävä aikaisempien tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan ikääntyneiden puheen ymmärtämisen kannalta keskeisiä kognitiivisia tekijöitä ovat
prosessointinopeus, työmuisti (Salthouse, 2000; Tun ym., 2009, Wingfield ym.,
2005) ja eksekutiivinen kontrolli huomion suuntaamiseksi ja jakamiseksi sekä
häiriötekijöiden ehkäisemiseksi (Tun ym., 2002; Zacks ym., 2000). Sensorinen
heikentyminen vaikuttaa epäsuorasti kognitiivisiin kykyihin, koska kognitiivisia
resursseja käytetään paikkaamaan vajaaksi jäänyttä auditiivista informaatiota
(Pichora-Fuller & Singh, 2006; Schneider ym., 2002; Wingfield ym., 2006).
Myös heikko puheen tunnistusprosentti oli yhteydessä tehtävistä suoriutumiseen,
joten kuulon heikkeneminen on omalta osaltaan lisännyt ikääntyneiden osallistujien kognitiivisten prosessien kuormittumista.
Ihmisen sisäisellä puheella on keskeinen tehtävä toiminnan säätelyssä ja
huomion suuntaamisessa tavoitteen kannalta oleelliseen tietoon (Kray ym., 2004).
Sisäisen puheen ajatellaan auttavan pitämään työmuistin aktivaatiotaso optimaalisena ja ehkäisevän muun informaation häiritsevää vaikutusta Tässä tutkimuksessa
sisäinen puhe muuttui joidenkin osallistujien kohdalla ulkoiseksi, kun he pyrkivät
ohjaamaan omaa toimintaansa ääneen puhumalla. Mahdollisesti sisäisen puheen
muuttuminen ulkoiseksi kertoo tilanteen haasteellisuudesta: kun sisäinen puhe ei
enää riitä toiminnan ohjaamiseen, niin se muuttuu ulkoiseksi. Ne, jotka menestyivät tehtävissä hyvin, eivät ohjanneet omaa toimintaansa ääneen puhumalla. Krayn
ym. (2004) mukaan sisäinen puhe voi ikääntyneillä ihmisillä toimia kompensoivana mekanismina eksekutiivisten toimintojen heikkenemistä vastaan. Ehkä
onkin niin, että kun sisäinen puhe ei enää riitä kompensaatiokeinona, niin siitä
tulee ulkoista.
6.1.2 Puheen prosodisten piirteiden vaikutus
käytettävyystutkimuksen tehtävistä suoriutumisessa
Tässä tutkimuksessa ei ollut osoitettavissa minkään yksittäisen prosodisen piirteen yhteyttä parempaan tai huonompaan tehtävissä suoriutumiseen. Prosodiset
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piirteet yhdessä muodostavat puheen ymmärtämistä tukevan kokonaisuuden verbaalisen viestin kanssa. Yleensäkin yksittäisten prosodisten ominaisuuksien merkitystä on vaikea erottaa puheen vastaanotossa, koska monet sekä ei-kielelliset
että kielelliset tekijät vaikuttavat puhujan prosodisten keinojen valintaan, ja yhdellä prosodisella piirteellä voi olla samanaikaisesti monta tehtävää (Aho & YliLuukko, 2005; Iivonen, 1998a; Shattuck-Hufnagel & Turk, 1996; Tuomainen,
2001; Vainio, 2010).
Kaikilla puhujilla havaittiin ikääntyneille suunnatun puheen prosodisia piirteitä. Heillä painottuivat hieman eri prosodiset keinot, ja niiden käytön määrä
sekä johdonmukaisuus vaihtelivat. Keskeiset käytetyt keinot olivat keskimääräistä
suomen kielen puhenopeutta hitaampi tempo, taukojen suuri frekvenssi sekä niiden pitkät kestot, korostetun painotuksen käyttö avainsanoissa ja fokusointitauot.
Havaittujen keinojen on todettu olevan tyypillisiä ikääntyneille suunnatun puheen
piirteitä (Brown & Draper, 2003; Cohen & Faulkner, 1986; Gould & Dixon, 2002;
Kemper, 1996; Kemper ym., 2004; Nussbaum ym., 2005). Tässä tutkimuksessa
puhujat eivät voineet mukauttaa tekstin rakennetta tai sanastoa, koska he lukivat
valmiin käsikirjoituksen.
Tässä tutkimuksessa miesten puheesta (M1 ja M2) pidettiin enemmän kuin
naisten. Vastaava ero sukupuolten välillä nousi esille Valon (1994) tutkimuksessa,
jossa miesääniin liittyi positiivisempia mielleyhtymiä kuin naisääniin, ja samantyyppisten ääninäytteiden parista mies arvioitiin positiivisemmin kuin nainen. Sen
sijaan Markhamin ja Hazanin (2004) kuullun puheen ymmärrettävyyttä selittävien
tekijöiden tutkimuksessa, tutkittavien suoriutuminen kuuntelutehtävissä oli parempi, jos puhujana oli nainen. Deabornin ym. (2006) tutkimuksessa ikääntyneet
kuuntelijat muistivat suuremman määrän kuulemastaan informaatiosta kuullessaan sen naispuhujan äänellä. Vaikka tässä tutkimuksessa menestyttiin myös parhaiten toisen naispuhujan antamilla ohjeilla (N2), niin siitä huolimatta miesäänistä
pidettiin enemmän. Tosin on muistettava, että tässä tutkimuksessa ero eri puhujien
antamien ohjeiden ja tehtävissä suoriutumisen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä.
Ikääntyneiden kuuntelijoiden nopean puheen vastaanoton on todettu heikentyvän erityisesti kognitiivisesti vaativassa tilanteessa ja ikä vaikuttaa erityisesti
puheen temporaalisten elementtien vastaanottoon (Cohen, 1987; Gordon-Salant
ym., 2007; Gordon-Salant ym., 2008; Pichora-Fuller & Souza, 2003; Tun ym.,
2009; Wingfield ym., 2005). Tässä tutkimuksessa kaikkien puhujien tempo oli
hitaampi kuin nopean puheen vastaanoton tutkimuksissa. Erityisesti naispuhujat
hidastivat puhenopeuttaan, ja kaikkien puhujien keskimääräiset puhe- ja artikulaa135

tionopeudet hidastuivat äänitteessä 11, jonka tehtävänanto osoittautui analysoiduista äänitteistä vaikeimmaksi. Naispuhujien (N1 ja N2) keskimääräinen artikulaationopeus vastasi Lehtosen (1971; 1982) aineiston runon luennan ja kerronnan
nopeuksia. N2:n keskimääräinen artikulaationopeus jäi hieman Iivosen ym. (2005)
mittaamien keskiarvojen vaihteluvälin alapuolelle, mutta N1:n nopeus ylsi vaihteluväliin. Miespuhujien artikulaationnopeudet asettuivat lähemmäksi Iivosen tutkimuksen vaihteluvälin ylärajoja. M2:n artikulaationopeus vastasi Lehtosen (1982)
tutkimuksen proosan luennan nopeuksia ja M1:n nopeus vastasi tieteellisen tekstin luennan nopeuksia.
Puhuja N2 tauotti runsaasti puhettaan ja käytti paljon fokusointitaukoja.
Miespuhujilla ei ollut fokusointitaukoja lainkaan, vaan he olivat välimerkkitauottajia, kuten suomalaisten puhujien on joissakin tutkimuksissa todettu olevan (Sallinen-Kuparinen, 1990; Vihanta, 1995). Toiset puhujat tauottavat enemmän syntaktisten rajakohtien mukaan, ja toiset puherytmin mukaan ennakoiden seuraavan
sanan tai lauseen painotusta (Campbell, 2000). Tämän tutkimuksen miespuhujat
sijoittuivat ensimmäiseen kategoriaan, naispuhuja N1 käytti molempia tyylejä, ja
N2:n tauotus ennakoi painotuksia. Puhuja M2 käytti suurinta perusäänen taajuuden muutosta ohjeiden avainfraasien yhteydessä, eli hän ilmaisi fokusta sävelkorkeushuipulla puhujista selvimmin. N2:lla sävelkorkeushuiput sijoittuivat reemasanaa edeltävän verbin ensimmäiselle tavulle. Ilmiö voi liittyä runsaaseen
tauotukseen, koska jokaisessa viidessä ohjeessa, hän piti tauon ennen ja jälkeen
verbin (esim. /painakaa/kolmosta).
Tässä tutkimuksessa kaikki puhujat huomioivat kohderyhmäänsä mukauttamalla puheensa prosodisia piirteitä jossain määrin. Prosodisten kontekstivihjeiden
on todettu olevan ikääntyneille ihmisille tärkeitä lauseiden syntaktisen rakenteen
jäsentämisen ja muistamisen tukena (Cohen & Faulkner, 1986; Gordon-Salant &
Fizgibbons, 1997; Hoyte ym., 2009; Titone ym., 2006; Wingfield ym., 2000).
Tässä tutkimuksessa puhujiksi oli valittu hyviä puhujia heidän ammatillisen taustansa ja kokemuksensa perusteella, ja he saivat myös ikääntyneiltä kuuntelijoiltaan molemmissa arviointitilanteissa vähintään hyvän kouluarvosanan. Todennäköisesti tästä johtuen eri puhujien antamia ohjeita kuunnelleiden osallistujien
suoriutumisessa ei ollut suuria eroja. Ikääntyneet osallistujat suoriutuivat parhaiten tehtävissä kahden eniten puhettaan tempon, tauotuksen ja painotuksen avulla
mukauttaneen puhujan (N2 ja M2) antamilla ohjeilla. Ero ei ollut kuitenkaan
tilastollisesti merkitsevä verrattuna muihin puhujiin. N2:n puheessa korostui useiden prosodisten keinojen käyttö samanaikaisesti. Hänen kuuntelijansa suoriutuivatkin tehtävistä parhaiten. M2:n prosodisten keinojen käyttö oli johdonmu136

kaista. Hän käytti korostettua painotusta ohjeiden avainfraaseissa ja hänen taukojensa kestot olivat pitkiä. Mielenkiintoista oli myös se, että M1:n puheessa oli
vähiten ikääntyneille suunnatun puheen piirteitä, mutta puhuja-arvioissa häntä
pidettiin miellyttävimpänä puhujana.
Toistettujen mittausten sekamallilla on todettavissa, että ainoastaan N1:n äänellä ohjeet kuulleiden osallistujien onnistumisprosentti erosi tilastollisesti merkitsevästi muista puhujista. Hänen äänellään tehtäväohjeet kuulleet osallistujat
suoriutuivat tehtävistä heikommin. Hänen mitattu äänen voimakkuutensa oli heikompi kuin muiden puhujien, mutta mittauksien mukaan äänenpainetaso oli riittävä puhelinviestin kuulemiseen. Vaikka puhujan äänen voimakkuus olisikin sinänsä riittävä, auditiivisen järjestelmän ikääntymismuutokset voivat selittää heikompaa suoriutumista. Ikääntyneet kuuntelijat, joilla on kuulovika, joutuvat ponnistelemaan enemmän sanojen tunnistamisessa, jolloin niiden mieleen painaminen
kärsii (Tun ym., 2009; Tun ym., 2010). Ikäkuuloiset aikuiset myös tunnistivat
sanat hitaammin. Vaikka kuulo olisi normaali, kuuloaivokuoren ja keskushermoston prosessien hidastuminen heijastuu puheen havaitsemiseen vaativissa kuunteluolosuhteissa (Frisina & Frisina, 1997; Kim ym., 2006). N1:n äänen arvioi puhenäytteissä liian hiljaiseksi noin kolmasosa kuulijoista. Mahdollisesti hänen äänensä heikompi voimakkuus vaikutti puheen miellyttävyyden ja selvyyden arviointeihin, koska myös niiden osalta hänen saamansa arviot olivat heikompia kuin
muiden puhujien.
N2:n ja M2:n ohjeilla tehtävät kuulleiden suoriutuminen oli heikompaa äänitteessä 11, jonka toimintaohje oli vaikeampi kuin muissa äänitteissä. N2:lla fokusointitaukojen määrä oli suuri äänitteessä 11. Runsas taukojen määrä ja niiden
pitkät kestot ovat voineet vaikeuttaa osallistujien puheen vastaanottoa rikkomalla
lauseiden prosodista rakennetta. Prosessointiajan lisäämisen lingvististen rakenteiden rajakohtiin on todettu helpottavan ikääntyneiden ihmisten puheen vastaanottoa, kun taas taukojen lisäämisellä sanojen väliin ei ole todettu olevan samaa
vaikutusta (Gordon-Salant & Fitzgibbons, 1997; Wingfield ym., 1999). Osallistujien työmuisti on voinut kuormittua N2:n hitaan tempon ja runsaan tauotuksen
vuoksi, koska ilmauksen keskipituuden vähentäminen voi vaikeuttaa puheen ymmärtämistä hajaannuttamalla informaatiota ajallisesti liian moniin lauseisiin
(Gould & Dixon, 1997; Kemper & Harden, 1999). Äänitteessä 11 oli pidempiä
taukoja ja useampia painotettuja fokuskohtia kuin muissa M2:n äänitteissä. On
mahdollista, että puhujien M2 ja N2 puhetyyli on tulkittavissa tässä äänitteessä jo
ylimukautetuksi, jolloin prosodisten keinojen käyttö alkaa häiritä vastaanottoa ja
hyvä tarkoitus kääntyy itseään vastaan.
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Syntaksin monimutkaistuessa ja semanttisten vaatimusten kasvaessa puheen
ymmärtäminen ja johtopäätösten tekeminen heikkenevät lähinnä työmuistin vähentyneen kapasiteetin vuoksi (Fallon ym., 2006; Gilchrist ym., 2008; Kemper
ym., 2004; Morrow ym., 2000; Peelle ym., 2004; Wingfield ym., 2005; Wingfield
ym., 2006). Aikaisemman tutkimustiedon kanssa samansuuntaisesti myös tässä
tutkimuksessa vaikeimmat toimintaohjeet sisältävässä äänitteessä 11 kaikkien
osallistujien suoriutuminen heikkeni. Äänite oli asiasisällöltään abstraktimpi kuin
muut äänitteet. Semanttinen informaatio oli kompleksisempaa erityisesti verbien
osalta. Abstraktit verbit suhteuttavat asiantiloja keskenään, eivätkä vain kuvaa
toimintaa, kuten konkreettisemmat verbit (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus,
2012). Sivonen (2005) tarkastelee väitöskirjassaan liikeverbien semantiikkaa
kognitiivisen kieliopin teorian näkökulmasta. Hän luokittelee verbit konkreettisen
ja abstraktisen tason objektiiviseen ja subjektiiviseen liikkeeseen. Luokittelu erottaa abstraktilla tasolla ilmenevät muutosta tai toimintaa ilmaisevat verbit niiden
konkreettisen tason merkityksestä. Tätä soveltaen palvelujärjestelmän vaikeimman äänitteen verbi vaihtaa on tulkittavissa abstraktiksi verbiksi, joka ilmaisee
monimutkaisempaa toimintaa kuin aikaisemmissa valikkoteksteissä esiintyvät
verbit säilyttää, muuttaa ja syödä. Vaihtaminen implikoi sen toisen olion, joka
tulee alkuperäisen tilalle. Vaihtamiseen liittyy ajatus siitä, että uusi olio on jo
etukäteen tiedossa. Oliolla tarkoitetaan kielitieteessä olentoa, esinettä tai abstraktia asiaa ottamatta kantaa sen elollisuuteen tai inhimillisyyteen (Ojutkangas ym.,
2009). Äänitteessä käytetään ensin verbiä muuttaa, jonka merkitys poikkeaa verbistä vaihtaa, ja tämä voi myös sekoittaa kuuntelijan ajatuksia. Mahdollisesti
äänitteen monimutkaisempi semanttinen sisältö aiheutti heikomman suoriutumisen eikä puhujan käyttämä prosodiikka.
6.2

Tulosten luotettavuus ja yleistettävyys

Tutkimusmenetelmien yhdistäminen antoi tässä tutkimuksessa toisiaan tukevia ja
samansuuntaisia tuloksia. Triangulaatio oli hyödyllistä, koska kvantitatiivisin
keinoin saatiin tietoa puheen prosodisista piirteistä, eri puhujien antamilla ohjeilla
tehtävissä suoriutumisesta ja eri tehtävissä menestymisestä. Testeillä ja haastattelulla saatiin kvantitatiivista tietoa suoriutumiseen yhteydessä olevista tekijöistä.
Laadullisella analyysilla tavoitettiin ikääntyneiden ihmisten toiminnan piirteet
kognitiivisesti vaativassa tilanteessa. Tässä tutkimuksessa yhdistettiin kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimusote, koska aineisto oli kohtuullisen pieni rajoittaen vahvojen tilastollisten menetelmien käyttöä. Kvantitatiivisin menetelmin saa138

tiin riittävästi tietoa toisiinsa yhteyksissä olevista muuttujista ja ryhmien välisistä
eroista. Tilastollisten menetelmien käyttö toi esille ikääntyneiden osallistujien
heterogeenisyyden useiden ominaisuuksien näkökulmasta. Laadullisella aineistolähtöisellä videoanalyysilla, jossa havainnoitiin osallistujien toimintaa tutkimustilanteessa, saatiin arvokasta tietoa tehtävissä suoriutumista selittävistä tekijöistä.
Menetelmien rinnakkainen käyttö täydensi hyvin tutkittavista ilmiöistä saatua
kuvaa.
Tutkimuksiin osallistujat valikoituivat automaattisen puhelinpalvelujärjestelmän tutkimus- ja tuotekehitysprojektin sekä ikääntyvien kodin puhelinpalveluja turvajärjestelmän tutkimus- ja tuotekehitysprojektien tavoitteiden mukaisesti.
Heillä oli siinä määrin toimintakykyyn vaikuttavia sairauksia, että he joko asuivat
palvelutalossa tai käyttivät palvelutalon palveluja. Heidän terveytensä ja toimintakykynsä vastasivat suomalaisista ikääntyneistä saatua tietoa. Kotona asuvista yli
75-vuotiaista ikääntyneistä joka kolmannella tai neljännellä on avun tarvetta päivittäisistä toiminnoista selviytymisessä ja yli 85-vuotiaista avun tarvetta on jo
joka toisella (Laukkanen, 2010a). Terveiden osuus on 75–84-vuotiaiden ryhmässä
noin 15 % ja yli 85-vuotiaista noin 10 % (Heikkinen, 2010b). Ikääntyneiden ihmisten tutkimuksissa tulosten yleistettävyys on vaikeaa, koska vanheneminen on
yksilöllinen ja eri nopeudella etenevä prosessi. Yksilöiden välisten erojen erityisesti muistissa ja muissa kognitiivisissa toiminnoissa on todettu lisääntyvän iän
myötä (Suutama, 2010). Tässä tutkimuksessa yksilöiden väliset erot näkyivät sekä
testisuoriutumisessa että tutkimustilanteen toiminnassa. Myös yksilöiden sisäisessä toiminnassa oli eroja, sillä toiminta todellisessa tilanteessa saattoi olla parempaa kuin testitilanteessa tai päinvastoin.
Akustiset mittaus- ja analyysimenetelmät luovat objektiivisen perustan äänen
laadun arvioinnille tai puheteknisen suorituskyvyn mittaamiselle (Laukkanen &
Leino, 2001). Niiden tulokset voivat paljastaa puheen sävelkorkeuden tai äänen
yleisen värin erottamiseen liittyviä asioita, joita ei tiedosteta arkipäivän puheen
vastaanotossa. Valon (1994) tutkimuksessa äänen arvioinnin tulokset eivät vastanneet yksittäisiä äänestä mitattuja objektiivisia piirteitä. Kuunteluanalyyseja
tarvitaan, koska ilmauksen hyvyys, huonous, aitous ja epäaitous ovat ihmisten
subjektiivisiin arvioihin perustuvia käsitteitä, joita ei voi mitata instrumentaalisin
keinoin (Laukkanen & Leino, 2001). Tässä tutkimuksessa käytettiin rinnakkain
sekä akustisia mittausmenetelmiä että subjektiivisia puheen ominaisuuksien arviointeja. Niiden tulokset täydensivät toisiaan ja lisäsivät tulosten luotettavuutta.
Akustisten mittausten tulosten luotettavuutta lisää se, että foneetikko tarkasti
mittaukset, ja ne tapahtuivat myös suurelta osin hänen ohjauksessaan.
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Puheen temporaaliset tekijät ja painotus ovat ikääntyneiden ihmisten puheen
vastaanoton kannalta tärkeitä prosodisia piirteitä (esim. Hoyte ym., 2009; Titone
ym., 2006; Wingfield & Stine-Morrow, 2000), ja siksi ne valittiin mittauksen
kohteiksi. Prosodisilla keinoilla tuotettavien erojen havaitseminen perustuu useamman akustisen parametrin yhdistelmiin (Suomi ym., 2006; Vainio, 2010). Tämän tutkimuksen puhujat hyödynsivät prosodisia keinoja helpottaakseen kuuntelijoiden ohjeiden vastaanottoa. He käyttivät useamman akustisen parametrin yhdistelmiä korostaessaan tiettyjä prosodisia piirteitä. Kaikki puhujat onnistuivat tässä
hyvin, koska menestyminen eri puhujien antamilla ohjeilla oli tasaista.
Jotta prosodisia piirteitä tai niiden yhdistelmiä olisi voitu tilastollisesti mallintaa erilaisiksi puhestrategioiksi, puhujia olisi pitänyt olla enemmän. Tällöin
olisi voitu saada luotettavampia tuloksia siitä, onko olemassa jokin erityinen puheen ominaisuuksien yhdistelmä, joka tukisi ikääntyneiden ihmisten puheen vastaanottoa kognitiivisesti vaativassa tilanteessa (Kemper & Harden, 1999). Puhujien pieni määrä rajoitti tilastollisten menetelmien käyttöä, ja johtopäätökset aineistosta perustuvat akustisten mittausten analyyseihin ja tehtävissä menestymisen
tarkasteluun. Sekamallin odotettujen onnistumisprosenttien poikkeaminen muista
aineistosta lasketuista prosenttiosuuksista antoi viitteitä puhujan ja tehtävän yhteisvaikutuksen olemassaolossa (SAS Institute Inc., 2004; 2006). Tämä vahvisti
äänitteen 11 olleen osallistujille vaikein ja N2:n puheen olleen ikääntyneiden
vastaanoton kannalta suotuisin ainakin äänitteessä 2, jossa odotettu onnistumisprosentti hänen kuuntelijoillaan oli sata prosenttia. Otoskoon pienuudesta johtuen
laskettujen luottamusvälien leveys kasvaa ja keskivirhe suurenee (Gardner &
Altman, 1989a; Menetelmäopetuksen tietovaranto, 2008). Tällöin niiden perusteella tehtyjen johtopäätösten luotettavuus heikkenee. Tästä syystä suhteellisten
osuuksien luottamusvälit laskettiin ns. Wilsonin menetelmällä, joka soveltuu perinteistä paremmin tutkimuksiin, joiden otoskoko on pieni (Agresti & Coull,
1998). Tilastotieteilijä laski luottamusvälit ja teki toistettujen mittausten sekamalliin liittyvät analyysit sekä avusti tulosten tulkinnassa. Tutkija itse käytti puhujiin
liittyvien muuttujien käsittelyssä pääasiassa parametrittomia tähän aineistoon
sopivia menetelmiä. Myös niiden asianmukaisen käytön ja raportoinnin osalta
konsultoitiin tilastotieteilijää.
Puheen ymmärtämistä mittaava Token-testi on käytössä maailmalla laajasti
eri kielialueilla. Se on herkkä mittari puheen vastaanoton ongelmien diagnosoinnissa, ja se on alun perin kehitetty afasiapotilaiden puheen ymmärtämisen tutkimiseen (De Renzi & Faglioni, 1978). De Renzin mukaan (1979) Spellacy ja
Spreen osoittivat vuonna 1969, että vaikka testiosioista käytettiin vain kuuttatoista
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osiota, reliabiliteetti ja erottelukyky säilyivät hyvinä. Ylikosken (2000) tutkimuksessa käytettiin 17-osioista testiversiota terveiden ikääntyneiden puheen ymmärtämisen tutkimiseen, ja tämän tutkimuksen tuloksia vertailtiin kyseiseen aineistoon. Ylikosken käyttämään versioon sisältyvät testin vaikeimmat osiot edellyttävät pitenevien toimintaohjeiden vastaanottoa ja niiden mukaista toimintaa. Tehtävät mittaavat samantyyppistä toimintaa kuin tämän tutkimuksen puheen vastaanottotilanne edellytti osallistujilta. Siksi mittari valittiin tähän tutkimukseen, ja sillä
saatiin tutkimustilanteen laadullisen analyysin kanssa samansuuntaista tietoa.
Token-testiä koskee sama ongelma kuin muitakin kognitiivisia taitoja mittaavia
testejä, eli puheen ymmärtämisen lisäksi tulokseen ovat vahvasti yhteydessä myös
muut kognitiiviset tekijät, esimerkiksi muisti (Dennis, 1979). On vaikea erottaa,
mikä on puhtaasti kielellisen rakenteen ja informaatiosisällön ymmärtämisen
ongelmaa ja mikä johtuu työmuistin ongelmista.
Ikääntyneiden osallistujien kognitiivisten ominaisuuksien mittaamiseen olisi
ollut hyödyllistä käyttää kognitiivisten kykyjen laajempia mittareita. MMSEseulontatestillä ei tavoitettu riittävää tarkkuutta, ja parempi vaihtoehto olisi ollut
nykyisin paljon käytetty ja laajempi CERAD-tehtäväsarja (Hänninen ym., 2010),
joka ei ollut tutkimuksen toteuttamisen aikaan vielä käytettävissä. CERADtehtäväsarja koostuu yhdeksästä kognition eri osa-aluetta kartoittavasta tehtävästä,
ja se soveltuu seulontamenetelmäksi tai osaksi laajempaa neuropsykologista tutkimusta. Koska eksekutiivisiin toimintoihin ja työmuistiin liittyvät kognitiiviset
ilmiöt nousivat vahvasti esille ikääntyneiden osallistujien toiminnan laadullisessa
analyysissa, olisi ollut tärkeä tehdä myös joitakin eksekutiivisia toimintoja mittaavia testejä kuten, esimerkiksi verbaalisen sujuvuuden testi tai Stroopin väritesti
(Lezak ym., 2004). Toisaalta eksekutiivisten toimintojen testauskaan ei ole ongelmatonta, koska testien mittaamat kognitiiviset ilmiöt menevät päällekkäin
muiden kognitiivisten toimintojen kanssa, esimerkiksi joustavan älykkyyden,
työmuistin ja tarkkaavaisuuden kanssa (Salthouse ym., 2003). Toimintojen heikkenemistä ikääntyneillä ihmisillä havaitaan, mutta muutosten taustamekanismit ja
niiden väliset toiminnot ovat edelleen varsin tuntemattomia (Jurado & Rosselli,
2007).
Tekniikan käyttöön liittyviä kysymyksiä haastattelussa oli liian vähän, ja ne
jäivät luokitukseltaan karkeiksi. Kuitenkin aineistossa näillä kriteereillä tekniikan
käyttöön tottumattomia osallistujia oli 20/30, ja heistä 13 epäonnistui tehtävissä,
mutta toisaalta tekniikan käyttöön tottuneiden osallistujien ryhmä (n = 10) jakautui tasan onnistujiin ja epäonnistujiin. Jotta mahdollisia eroja olisi saatu luotettavasti esille, haastattelukysymyksiä olisi pitänyt olla määrällisesti enemmän, ja
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niiden olisi pitänyt olla monipuolisempia. Kysymyksiä olisi voinut laajentaa useamman vaihtoehdon kysymyksiksi tai käyttää jonkinlaista arviointiasteikkoa siitä,
kuinka usein jotain teknistä toimintaa suorittaa, esimerkiksi käyttää pankkikorttia.
Puheen ja äänen arvioinnin mittarina käytetyn kyselylomakkeen reliabiliteettia vähensi kyselyn nopea laadinta, minkä vuoksi lomakkeen pilotointia ei ehditty
tehdä. Sillä olisi voitu varmistaa, arvioitiinko lomakkeella järjestelmän käytön
kannalta keskeisiä ominaisuuksia. Samaa lomaketta käytettiin puhenäytteiden
arvioinnissa. Validiteetti kärsi mittarin suppeudesta, koska äänen miellyttävyyden
ja selvyyden arvioihin sisältyy useita puhesignaaliin liittyviä tekijöitä, joista arvioitiin vain muutamia. Parempi ratkaisu olisi ollut käyttää sekä tekniikan käyttöön
että puheen arviointiin liittyvissä haastattelukysymyksissä 5- tai 7-portaisia asteikkoja, jolloin pienempien erojen havaitseminen olisi ollut todennäköisempää.
Kolmiportaisissa Likert-asteikoissa muuttujan varianssi jää usein pieneksi (Metsämuuronen, 2006). Kaikki arvioijat eivät varmasti mieltäneet käsitteitä samalla
tavoin, kyselyosion hyvyys tai heikkous riippuu sanavalintojen selkeydestä. Äänen yleisarvioksi valittiin kouluarvosana, koska sen oletettiin olevan osallistujille
tuttu. Mittari ei myöskään voinut olla kovin pitkä, koska osallistujat vastasivat
tutkimustilanteessa myös laajaan kyselyyn järjestelmän käytettävyydestä.
Osallistujien toimintaa tutkimustilanteessa tarkasteltiin laadullisen tutkimuksen menetelmin. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa käytetään
erilaisia käsitteitä ja arviointitapoja kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa (Lincoln
& Cuba, 1985; Ronkainen ym., 2011; Silverman, 2001). Luotettavuuden arvioinnissa hyväksytään myös tietämisen epävarmuus. Tieto ei synny tyhjiössä, vaan se
on ihmisten muokkaamaa ja tiedoksi hyväksymää. Ihmistieteiden näkemyksen
mukaisesti inhimillistä toimintaa tai yhteisöä on tutkittava tämän omasta näkökulmasta lähtien (Raatikainen, 2005). Tulkinnassa pyritään kuitenkin objektiivisuuteen. Ei voida tutkia vain ihmisten omia tulkintoja asioista, esimerkiksi jonkin
toiminnan onnistumista tai epäonnistumista ei voida selittää pelkästään toimijan
ajatuksilla. Luotettavuuden arvioinnilla pyritään saamaan vahvistus sille, etteivät
tulokset ole satunnaisten tekijöiden seurausta (Metsämuuronen, 2006). Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan tässä Lincolnin ja Cuban (1985) kriteerien mukaan sekä käsitellään joitakin monimenetelmällisen tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä uhkia. Vakuuttavuutta tai uskottavuutta (credibility) lisääviä
tekijöitä tutkimuksessa olivat pitkitetty osallisuus, toistuva havainnointi, triangulaatio, ulkoinen tarkastelu, negatiivisten tapausten tarkastelu ja raakadatan vertailu.
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Pitkitetty osallisuus tarkoittaa osallistuvaa havainnointia ja elämistä yhteisössä riittävän pitkään, että osaa luokitella ja tulkita havaintojaan (Lincoln & Cuba,
1985). Tässä työssä tutkija ei osallistunut etnografiseen tapaan yhteisön elämään
tai ollut osa sitä. Tutkimuksen tekijän kykyä tehdä tarkkoja ja ymmärtäviä havaintoja ikääntyneiden ihmisten toiminnasta ovat parantaneet puheterapeutin kliininen
työ ikääntyneiden potilaiden parissa, työskentely aivoverenkiertohäiriöpotilaiden
ja heidän läheistensä kanssa sekä toiminta aivoliiton alueyhdistyksessä. Lisäksi
ikääntyneitä potilaita hoitavien ihmisten työnohjaajana toimiminen on tuonut
uusia näkökulmia ikääntyneiden ihmisten elämään.
Videoanalyysien luotettavuutta lisättiin tarkastelemalla nauhoituksia useaan
kertaan. Jokainen videonäyte on katsottu vähintään kuusi kertaa tehtäessä kategorialuokituksia ja analysoitaessa toimintastrategioita. Lisää katselukierroksia tarvittiin kategoriaesimerkkien löytämiseksi. Aineistonäytteiden litterointia ja toimintakuvausten kirjoitusta varten kyseiset nauhoitukset katsottiin läpi monta kertaa.
Myös triangulaatio lisäsi luotettavuutta, koska kvantitatiivisten tutkimusten tuottamat tulokset tukivat laadullisia tuloksia ja päinvastoin. Tämä työ ei ole keskusteluanalyyttista tutkimusta, mutta aineiston litteroinnissa ja käyttäytymisen tarkasssa kuvauksessa hyödynnettiin keskusteluanalyyttista lähestymistapaa.
Videoaineiston osia tarkastelivat myös tutkimuksen ulkopuoliset henkilöt.
Humanistisen tiedekunnan keskusteluanalyysia käyttävien tutkijoiden ja jatkoopiskelijoiden datasessiossa tarkasteltiin aineistonäytteitä, ja ryhmässä keskusteltiin niiden analysointiin ja litterointiin liittyvistä kysymyksistä. Tämä auttoi tarkentamaan videoaineiston analyysia ja aineistonäytteiden kuvauksia. Lisäksi englantilaisen filologian professori, joka on käyttänyt keskusteluanalyysin menetelmiä tutkimuksissaan, tarkisti aineistonäytteiden litteraatit. Aineistosta tarkasteltiin
myös ei-tyypillisiä tapauksia, joista saatiin tietoa tutkimukseen osallistujien välisistä yksilöllisistä eroista sekä kompensaatiostrategioista. Sisällönanalyysin periaatteiden mukaisesti aineiston lähitarkastelu nosti esiin ensin luotujen luokkien
lisäksi uusia. Kategorioita oli uusien katselukierrosten havaintojen pohjalta löydettävissä yhteensä neljä. Analysointikierrosten aikana kaikki raakadata eli käsinkirjoitetut muistiinpanot, yhteenvedot ja lomakkeet olivat käytettävissä ja niihin
palattiin säännöllisesti.
Yleistettävyyttä vastaavana käsitteenä Lincoln ja Guba (1985) käyttävät laadullisen tutkimuksen arvioinnissa siirrettävyyttä (transferability). Siirrettävyyden
osalta tämän tutkimuksen tutkimusaineistoon tulee suhtautua kriittisesti. Tämän
tutkimuksen ekologinen validiteetti on sen pitkittyessä väistämättömästi jossain
määrin heikentynyt. Tämän tutkimuksen tulosten tosielämän vastaavuus ei ole
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välttämättä hyvä tämän päivän ikääntyneiden ihmisten joukossa. Aineiston keräämisestä sen analysointiin on kulunut aikaa, ja käytettävyystutkimuksen ikääntyneet osallistujat edustavat kyseisen sukupolven sekä aikakauden ikääntyneitä.
Tämän päivän ikääntyneiden ihmisten koulutustaso on korkeampi, ja heillä on
paljon enemmän kokemusta tekniikan käytöstä. Alle 75-vuotiaiden toimintakyvyn
on todettu parantuneen vuosien 1980–2000 välillä (Koskinen ym., 2012). Erityisesti korkeammin koulutetun väestön fyysinen ja psyykkinen toimintakyky ovat
parantuneet (Martelin ym., 2004). Koulutustason ja toimintakyvyn paraneminen
ovat aiheuttaneet muutosta myös ikääntymisen kulttuurissa (Rauhala-Hayes ym.,
1998; Törmä ym., 2001). Suurten ikäluokkien ikääntyneet ihmiset ovat jo ns.
tietokonesukupolvea, ja heille uuden teknologian omaksuminen on helpompaa.
Tutkimuksen luotettavuutta (dependability) pyrittiin lisäämään kuvaamalla
tutkimuksen eteneminen tarkasti vaihe vaiheelta, jotta tutkimusprosessin vaiheet
tulivat läpinäkyviksi. Tuloksia vahvistavia (confirmability) eli objektiivisuutta
lisääviä tekijöitä olivat tässä työssä päättelyketjun ja toiminnan mahdollisimman
tarkka kielellinen kuvaus, käsitteiden määrittely, teoreettisen taustan tuomat perustelut valituille menetelmille sekä näkökulmille ja tutkimusmenetelmien tarkka
kuvaus.
Monimenetelmällisten tutkimusten toteuttaminen ei ole helppoa eikä ole itsestään selvyys, että monimenetelmällisyys lisää tutkimuksen luotettavuutta sinänsä. Creswellin ja Plano Clarkin (2011) mukaan validiteetin potentiaalisia uhkia voidaan vähentää useammalla strategialla. Sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen aineiston on oltava samasta populaatiosta, jotta data on vertailtavissa.
Tämä kriteeri toteutui tutkimukseen osallistujien osalta. Tutkittavien määrän pitäisi olla molemmissa aineistoissa sama. Tässä tutkimuksessa kuusi osallistujaa ei
voinut osallistua tutkimuksen toiseen vaiheeseen, eikä heille tehty kuulontutkimuksia, Token-testiä, kognitiivisten kykyjen seulontatestiä eikä haastattelua tekniikan käytöstä. Nämä puuttuvat tiedot sekä menetelmien eriaikainen toteutus ja
käyttö heikensivät tulosten luotettavuutta. Videoiden laadullinen analyysi ja osallistujiin liittyvien ominaisuuksien tutkimukset tehtiin myöhemmin kuin käytettävyystutkimus. Tämä johtui siitä, että lisensiaatintutkimuksessa (Hautala, 2008)
keskityttiin tarkastelemaan puheen prosodisten ominaisuuksien merkitystä ikääntyneiden osallistujien puheen vastaanoton ja tehtävistä suoriutumisen näkökulmasta. Väitöskirjassa tutkittiin ikääntyneiden osallistujien suoriutumiseen vaikuttavia tekijöitä laajemmin. Tässä työssä otettiin tarkasteluun mukaan ikääntyneisiin osallistujiin liittyvät ominaisuudet, valikkojärjestelmän lingvistinen ja semanttinen kompleksisuus sekä käytettävyystutkimustilanteessa näkyvän toimin144

nan analysointi. Näin pyrittiin saamaan esille niitä ilmiöitä, jotka vaikuttavat
ikääntyneiden osallistujien puheen ymmärtämiseen ja kuultujen ohjeiden mukaiseen toimintaan kognitiivisesti vaativassa tilanteessa.
Monimenetelmällisessä tutkimuksessa datan käsittely on toteutettava tutkimusmenetelmille ominaisella tavalla (Creswell & Plano Clark, 2011). Tässä työssä tilastolliset tulokset esitettiin tilastollisina tunnuslukuina, taulukoina ja kuvioina. Laadullisen analyysin tulokset esitettiin taulukointien, luokittelujen, toiminnankuvausten sekä aineistonäytteiden kautta. Keskeisenä kriteerinä tutkimuksen
luotettavuudelle pidetään tulosten yhdistämistä toisiinsa ja niiden pohdintaa yhdessä, kuten tässä tutkimuksessa tehtiinkin. Tässä tutkimuksessa osoittautui, että
laadullinen toiminnan tarkastelu antoi merkityksellisempää tietoa kuin määrällisten akustisten muuttujien mittaus. Laadullisen tarkastelun tuloksia tukivat myös
Token-testin pisteiden ja puheentunnistuskyvyn havaittu yhteys tehtävissä suoriutumiseen. Tutkimuksen kohtuullisen pieni aineisto antoi paremmat edellytykset
käyttää laadullisia kuin määrällisiä menetelmiä, ja niillä saatiin esille mielenkiintoisia tuloksia. Tiedon yleistettävyyteen on näin pienen aineiston pohjalta suhtauduttava kuitenkin varoen.
6.3

Tutkimustulosten hyödyntäminen

Tässä tutkimuksessa saatuja tulosten hyödyntämistä tarkastellaan ikääntyneisiin
osallistujiin liittyvien tekijöiden ja heidän toimintansa näkökulmasta sekä järjestelmän ja sen puhujien näkökulmasta. Ensinnäkin osallistujien heikko puheentunnistuskyky ja puheen ymmärtämistestin pisteiden heikko keskiarvo liittyivät huonompaan suoriutumiseen käytettävyystutkimuksen tehtävissä. Puheen ymmärtämisen testaaminen ja kuulontutkimuksista varsinkin puheentunnistuskyky ovat
kriittisiä testejä arvioitaessa ikääntymiseen liittyviä puheen vastaanoton ongelmia.
Toiseksi, tunnistuskyvyn ja testipisteiden lisäksi, erittäin tärkeää informaatiota
saatiin toiminnan laadullisesta analysoinnista, jossa näkyi puheen vastaanoton
heikkeneminen kognitiivisesti vaativassa tilanteessa.
Toiminnan analysoinnissa nousivat esille ikääntymiseen tyypillisesti liitetyt
seikat, kuten informaation prosessoinnin hidastuminen, työmuistin ongelmat ja
eksekutiivisten toimintojen heikkeneminen. Tämä näkyi keskittymisen, huomion
suuntaamisen ja jakamisen ongelmina. Tutkimustilanteessa tulivat selvästi esille
vähenevän kognitiivisen resurssikapasiteetin jakamisen ongelmat. Videot olivat
hyvin paljastavia. Tutkija katsoi ensimmäiset kaksi katselukierrosta videoita niin,
ettei hän tiennyt, mitkä valikkoäänitteiden tehtävävaihtoehdoista oli annettu osal145

listujille valittaviksi. Siitä huolimatta, jo alkutilannetta katsottaessa, pystyi päättelemään, miten yksittäinen osallistuja tulee suoriutumaan tehtävistä. Kahden ensimmäisen katselukierroksen aikana luotiin ensimmäiset osallistujien toimintaa
kuvaavat kategoriat. Vasta kolmannella katselukierroksella otettiin mukaan tieto
yksittäisille osallistujille annetuista valintavaihtoehdoista ja tarkasteltiin tehtävissä suoriutumista yksilöittäin.
Arkipäivän toimintojen ja ongelmanratkaisukyvyn on ajateltu pysyvän stabiilina ja häiriintyvän vasta dementian tai muun pitkälle edenneen toiminnanvajauksen yhteydessä (Laukkanen, 2010a; Marsiske & Margrett, 2006). Kuitenkin on
todettu, että lievän kognitiivisen heikkenemisen yhteydessä ja ikääntyneiden kokemien subjektiivisten muistioireiden yhteydessä havaitaan ongelmia päivittäisten
toimintojen hoitamisessa (Permeczky ym., 2006; Yoon ym., 2012). Myös TuckerDrobin (2011) viiden vuoden seurantatutkimuksessa havaittiin, että normaalin
ikääntymisen yhteydessä neurokognitiiviset toiminnot heikkenevät samaa tahtia
kuin kyky hoitaa päivittäisiä toimintoja. Tässä tutkimuksessa saadut tulokset rohkaisevat havainnoinnin käyttämiseen arviointimenetelmänä, koska testitulokset
eivät antaneet yhtä paljon informaatiota kuin toiminnan anlysointi. Käytettävyystutkimuksessa heikommin menestyneiden kategorioihin kasautuivat ne osallistujat,
jotka eivät osallistuneet seuraavana vuonna tutkimuksiin heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. On mahdollista, että heidän heikko suoriutumisensa ennusti tulevaa
toimintakyvyn heikkenemistä. Mielenkiintoista onkin se, voitaisiinko arkipäivän
toimintojen, kuten esimerkiksi jonkin teknisen järjestelmän käytön havainnoimisella, saada vihjeitä esimerkiksi siitä, milloin on tarpeellista tehdä ikääntyvälle
ihmiselle laajempia kognitiivisten toimintojen tutkimuksia.
Ikääntyneiden ihmisten toimintakyvyn eri osa-alueita tarkastelevia testi- ja
arviointimenetelmiä on paljon. Mittareissa arvioinnin kohteena on usein vain
päivittäisistä perustoiminnoista selviytyminen, minkä vuoksi varhainen, alkava
toiminnanvajaus jää helposti toteamatta (Laukkanen, 2010). Jyrkämän (2010)
mukaan toimintakykyä tarkastellaan usein potentiaalisena, mahdollisena toimintakykynä eikä aktuaalisena, käytössä olevana. Sosiaaligerontologian toimijuutta
korostavasta näkökulmasta olisikin tärkeää tarkastella arjen tilanteita, joissa toimintakyky on käytössä. Tämän tutkimuksen havainnot olivat tilanteesta, jossa
edellytettiin monimutkaisempia kognitiivisia toimintoja kuin päivittäisissä perustoiminnoissa. Kognitiivisesti vaativampien tilanteiden havainnointi voisi tuoda
arvokasta tietoa ikääntyneen ihmisen toiminnasta, jolloin lievemmät muutokset
olisivat havaittavissa aiemmin. Tällöin tarvittavat kuntoutus- ja tukitoimet päästäisiin aloittamaan aikaisemmin.
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Tämänkaltaisten tutkimusten avulla, joissa ikääntyneet ihmiset suorittavat jotain kognitiivisesti vaativaa tehtävää tai toimintaa, avautuu lupaavia mahdollisuuksia kielellisten kykyjen arviointiin. Tällaisissa tilanteissa kieltä voidaan tarkastella pragmaattisesta näkökulmasta sen käyttötilanteessa. Logopediassa on
tehty kielellis-kognitiivisten häiriöiden osalta laadullista tutkimusta keskusteluanalyysin keinoin jo paljon (esim. Klippi, 1996; Laakso, 1997; Laakso & Klippi,
1999; Laakso & Klippi, 2001), mutta normaaliin ikääntymiseen liittyvien kielellisten ilmiöiden tarkasteluun sitä ei ole juuri käytetty. Ikääntyneiden ihmisten
puheen vastaanottoa ja kielellisiä kykyjä olisi kuitenkin hyödyllistä tarkastella
laadullisesti kognitiivisesti vaativissa tilanteissa. Esimerkiksi pelkkä puheen ymmärtämisen testaus ei vielä anna tietoa siitä, miten ihminen hyödyntää esimerkiksi
kontekstivihjeet, tiedon kielen rakenteesta sekä kokemuksen kielen käyttötilanteista joutuessaan toimimaan kognitiivisesti vaativassa puheen vastaanottotilanteessa. Sellaisia tulee eteen nykypäivänä paljon, kun viestintä siirtyy sähköisiin
välineisiin yhä enemmän, esimerkiksi pankkiasioiden hoitaminen, matkalippujen
ostaminen ja aikataulujen tiedustelut siirtyvät verkkoon tai automaattisiin puhelinpalvelujärjestelmiin.
Automaattisen puhelinpalvelujärjestelmän käyttöä on kokeiltu dementian seulontatutkimuksissa, jotta voitaisiin helpommin tavoittaa tarkempia tutkimuksia
tarvitsevat ihmiset nopeasti ja kustannustehokkaasti. Mundtin työryhmän (2001)
seulontatutkimuksella (N = 155) saatiin hyvin esille tarkempia tutkimuksia vaativat ihmiset. Kaikki ikääntyneet, joilla ei ollut dementiaa, pystyivät tekemään
kaikki tehtävät, mutta ikääntyneet, joilla havaittiin lievää tai keskivaikeaa kognitiivista heikentymistä, tarvitsivat enemmän aikaa tehtävien suorittamiseen. Niistä
16 henkilöstä, jotka eivät suoriutuneet järjestelmän käytöstä, 11:llä todettiin kognitiivinen heikentyminen. Tunin ja Lachmanin (2006) tutkimuksessa tarkasteltiin
myös kognitiivisten toimintojen testaamista puhelimitse. Testauksessa keskityttiin
erityisesti niihin alueisiin, jotka ovat keskeisiä kognitiivisten toimintojen ikääntymismuutosten indikaattoreita. Haastattelussa testattiin episodista verbaalista
muistia, työmuistia, sanasujuvuutta, induktiivista päättelyä ja prosessointinopeutta.
Testi todettiin tehokkaaksi ja herkäksi mittariksi havaita ikääntymiseen liittyvien
keskeisten kognitiivisten toimintojen muutoksia. Tässä tutkimuksessa puhelinpalvelujärjestelmän käytettävyystutkimustilanne oli siinä määrin kognitiivisesti
kuormittava, että järjestelmän käyttäjistä oli erotettavissa kaksi heikosti suoriutuvien ryhmää. Myös viisi kuudesta seuraavana vuonna tutkimuksesta poisjääneistä
osallistujista kuuluivat näihin kahteen ryhmään.
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Puhelinpalvelujärjestelmä on ikääntyneiden käyttäjien kannalta vaativa, koska se pohjautuu auditiiviseen puheen prosessointiin. Kuitenkin puhelin on vielä
monille ikääntyville ihmisille tutumpi kommunikaatioväline kuin tietokone. Tässä
tutkimuksessa yksi äänite osoittautui ikääntyneille vaikeimmaksi. Kyseissä äänitteessä annettu ohje oli lingvistiseltä rakenteeltaan kuormittavampi, ja sen informaatiosisältö oli monimutkaisempi verbien semantiikan osalta kuin muissa järjestelmän ohjeissa. Viittaussuhteet olivat monimutkaisemmat ja asiasisältö abstraktimpi. Tämänkaltaisten järjestelmien suunnittelussa tekstivalikolla onkin ikääntyneiden käyttäjien kannalta keskeinen merkitys. Työmuistia ja puheen vastaanottokykyä ei saisi kuormittaa liian pitkillä ohjeilla ja sanaston pitäisi olla yksiselitteisen ymmärrettävää. Lingvistinen rakenne ei saisi olla syntaktisesti monimutkainen, vaan lauseen sisäisten viittaussuhteiden pitäisi olla selkeät. Näitä tuloksia
hyödynnettiinkin seuraavissa projekteissa, joissa kehitettiin puhelinpalvelua
kauppatilausten tekemiseen kotihoidon asiakkaille sekä kokeiltiin yhteydenpitoa
päivätoimintakeskukseen järjestelmän avulla (Kivelä ym., 2000bc). Järjestelmää
kehitettiin tekstivalikkojen osalta helpommaksi, valikkojen lauserakenteissa vältettiin mutkikkaita viittaussuhteita ja käytettiin yksiselitteistä sekä tuttua sanastoa.
Tässä työssä tutkitusta versiosta vähennettiin käytettävien näppäinvalintojen määrää, ja järjestelmä soitti käyttäjille. Osallistujat saivat etukäteen opetusta järjestelmän käyttöön ennen kokeilun aloittamista. Muutosten todettiin helpottavan
järjestelmän käyttöä.
Tässä tutkimuksessa ikääntyneille osallistujille toimintaohjeita antaneet puhujat käyttivät sellaisia prosodisia piirteitä, joiden avulla tehtävistä oli mahdollista
suoriutua. He mukauttivat puhettaan hidastamalla puhenopeutta, käyttämällä runsaasti taukoja tai pidentämällä taukojen kestoa sekä painottamalla ohjeiden avainsanoja. Kuitenkin osallistujat pitivät vähiten puhujasta, jolla oli havaittavissa
eniten ikääntyneille suunnatun puheen prosodisia piirteitä. Suosituksia ikääntyneille suunnatun puhetyylin käyttöön on vaikea antaa, koska kuuntelijat ovat keskenään niin erilaisia. Puhe ei kuitenkaan saisi pohjautua stereotyyppisiin olettamuksiin ikääntyneiden vastaanottokyvyn heikkenemisestä. Toiset tarvitsevat mukautettua puhetta (esim. kuulovian, kommunikaatiohäiriön vuoksi), ja osalle
ikääntyneistä se voi olla heidän kommunikaatiokykyjään aliarvioivaa ja loukkaavaa (Gould ym., 2002; Nussbaum ym., 2005; Worrall & Hickson, 2003).
Järjestelmissä käytettävien puhujien osalta voi tämän tutkimuksen pohjalta
todeta, että on suositeltavaa käyttää artikulaatioltaan selkeitä ja puhetempoltaan
sopivia puhujia. Erittäin tärkeää on varmistaa kuultavan äänen riittävä voimakkuus. Tämän tutkimuksen puhujat olivat harjaantuneita puhujia (puheterapeutteja,
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oppikirjanauhoitusten tekijä, puheentutkimuksen alalla pitkään opettanut henkilö)
erilaisissa viestintätilanteissa. Puhujia keskeisemmäksi suoriutumista selittäviksi
tekijöiksi nousivat kuitenkin ikääntyneisiin itseensä liittyvät tekijät ja heidän toimintansa järjestelmän käyttötilanteessa. Palvelujen ja järjestelmien suunnittelijat
ovat suurten haasteiden edessä, koska kyseessä ei ole yhdenmukainen kuluttajaryhmä. Tärkeä ja rohkaiseva havainto oli tutkimuksessa nähty oppiminen. Osa
ikääntyneistä osallistujista suoriutui toisella yrityskerralla tehtävistä, jolloin ensimmäinen yrityskerta toimi ikään kuin harjoituksena. Käytön opettamiseen ja
ohjaamiseen kannattaa käyttää aikaa.
Tämän tutkimuksen tuloksia on mahdollista hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon puolella ikääntyneiden asiakkaiden hoitotyössä. Tulokset antavat pohdinnan aiheita siihen, miten ikääntyvien ihmisten kanssa olisi hyvä kommunikoida.
Tärkeää olisi löytää keinoja siihen, miten voidaan kommunikoida puheen vastaanottoa tukien, mutta ikääntyneen ihmisen omanarvontuntoa kunnioittaen arkipäivän hoitotyössä. Puheterapeutin työssä on tärkeää pohtia, miten ikääntyneiden
asiakkaiden kanssa kommunikoidaan tutkimus- ja terapiatilanteissa. Puheterapeutin työn keskeisiä tavoitteita on löytää keinoja, joilla voidaan helpottaa asiakkaan puheen vastaanottoa tai ohjata asiakkaan läheisiä käyttämään puheen vastaanottoa tukevaa kommunikaatiotapaa. Puheterapeutin pitäisi pystyä helpottamaan aikuisasiakkaiden puheen vastaanottoa tukien ihmisen omanarvontuntoa ja
kuntoutusmotivaatiota.
6.4

Jatkotutkimushaasteet

Suomalaista tutkimusta normaaliin ikääntymiseen liittyvistä kielellisistä muutoksista on logopediassa tehty erittäin vähän. Testien ja arviointimenetelmien kehittäminen ja standardointi ikääntyvien ihmisten kielen eri osa-alueiden tutkimiseen
on tarpeen. Puheen ymmärtämistä mittaavaan Token-testiin olisi erittäin hyödyllistä kerätä laajempi suomalainen normiaineisto, koska se toimi hyvin neurologisesti terveiden ikääntyneiden ihmisten puheen ymmärtämisen mittarina sekä tässä
että Ylikosken (2000) tutkimuksessa. Token-testi on puheen ymmärtämistä mittaava testi, mutta osallistujien toimintaa tarkasteltaessa se näytti kuvaavan lingvistisen puheen vastaanoton lisäksi myös työmuistin toimintaa. Normaalin ikääntymisen tutkimus on tärkeää, jotta saataisiin vertailupohjaa kielen ja puheen häiriöiden diagnosoinnin pohjaksi. Puheterapeuttien pitäisi pystyä erottamaan normaalit
ikääntymiseen liittyvät kielelliset muutokset esimerkiksi muistisairauksien varhaisvaiheeseen liittyvistä puheen vastaanoton tai tuoton ongelmista.
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Kielellisten toimintojen muutosten seuraamisessa videointi ja laadullinen
analysointi olisivat hyödyllisiä menetelmiä. Varhaisen toteamisen näkökulmasta
olisi tärkeää oppia tunnistamaan kielen käyttötilanteissa näkyviä vaaran merkkejä
esimerkiksi kognitiivisten kykyjen alkavasta heikentymisestä. Kielen ja kommunikoinnin häiriöt, jotka näkyvät pragmatiikan ja semantiikan alueella, ovat usein
dementian varhaisvaiheen oireita (Pekkala, 2004). Kielen käyttötaitojen heikkeneminen, sananlöytämisvaikeudet, kiertoilmaukset sekä semanttisesti monimutkaisten kielellisten rakenteiden ymmärtämisvaikeudet tulevat esille keskustelutilanteissa. Erilaisten ikääntyneiden keskustelu- ja toimintatilanteiden laadullinen
analysointi tämän tutkimuksen tapaan voisi auttaa tunnistamaan häiriöitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Osallistujien toiminnassa nousivat keskeisesti esille ikääntymiseen liittyvien
kognitiivisten muutosten yhteys puhelinpalvelujärjestelmän tehtävistä suoriutumiseen. Haasteellinen tutkimusaihe olisi pyrkiä selvittämään heikentyvän työmuistin
merkitystä puheen ymmärtämisen kannalta ikääntyvillä ihmisillä. Kaikki kognitiiviset tekijät, kuten toiminnanohjaus, hidastunut prosessointi, työmuisti ja puheen ymmärtäminen kietoutuvat toisiinsa. Sellaisten tutkimusmenetelmien löytäminen, joilla toimintojen keskinäistä suhdetta voisi luotettavasti tutkia, on vaikeaa
ja vaatii eri tieteenalojen yhteistyötä. Puhelinpalvelujärjestelmän käyttötilanne toi
esiin vaikeuksia, joita ikääntyvillä ihmisillä tulee kognitiivisesti vaativassa tilanteessa. Toimintakykyä tarkasteltaessa ja arvioitaessa testien lisäksi tämänkaltaisten todellisia tilanteita jäljittelevien simuloitujen tilanteiden käyttö voisi tuottaa
tärkeää tietoa toimintakyvyn eri puolista. Tässä tutkimuksessa heikoimmin suoriutuviin ryhmiin luokittuivat ne osallistujat, joiden toimintakyky heikkeni vuoden aikana niin paljon, etteivät he enää voineet osallistua tutkimukseen. Olisi
tärkeää tehdä seurantatutkimusta siitä, voidaanko toiminnan havainnoinnin ja
analysoinnin perusteella tehdä ennusteita toimintakyvyn muutoksista. Jos näin
olisi, voitaisiinko löytää kriteerit, joiden perusteella voitaisiin tulkita ja löytää
hälyttäviä merkkejä esimerkiksi kognitiivista toimintakykyä uhkaavasta muutoksesta. Toimintatilanteiden analyysit yhdessä testien kanssa voisivat antaa tarkempaa tietoa ikääntyneen ihmisen tilanteesta.
Ääneen perustuvien käyttöliittymien suunnittelussa ikääntyneitä ihmisiä varten joudutaan tekemään kompromisseja keskenään ristiriitaisten tekijöiden näkökulmasta, jotta järjestelmän käytettävyys sekä käytön miellyttävyys olisivat hyviä.
Tässä tutkimuksessa ikääntyneisiin osallistujiin liittyvien muuttujien tarkastelu toi
esille heidän heterogeenisyytensä, ja erityisen selvästi yksilöiden väliset erot nousivat esille toiminnan analyyseissa. Jotkut osallistujat olivat hyvin jännittyneitä ja
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hätäisiä, ja heitä häiritsivät järjestelmässä ajoittain teknisistä ongelmista johtuen
esiintyneet pitkät hiljaiset tauot ennen seuraavan tehtävän tulemista. Wingfieldin
ym. (2001) ehdottama valmiisiin puhesegmentteihin pohjautuva järjestelmä, jossa
kuuntelijat voisivat osoittaa valmiutensa seuraavan segmentin vastaanottamiseen,
voisi poistaa hätäilyä. Tällöin jokainen voisi toimia itselleen sopivassa rytmissä.
Puhelinpalvelujärjestelmien osalta olisi mielenkiintoista tutkia ja kokeilla Wingfieldin ym. ehdottamaa järjestelmää puheen vastaanoton ja työmuistin näkökulmasta.
Bouman, Fozardin ym. (2000) mukaan teknisten järjestelmien suunnittelijoiden haasteena ovat sukupolvien väliset erot tekniikan käyttäjinä. Tämän päivän ja
tulevaisuuden ikääntyneiden sukupolvilla on paremmat valmiudet käyttää tietokonepohjaisia järjestelmiä. Kuvapuhelimen käytöstä kosketusnäytön avulla on
saatu rohkaisevia tuloksia ikääntyneillä käyttäjillä (Prykäri & Ikonen, 2000; Väyrynen ym., 2006). Pohjoissuomalaisissa kuvapuhelinhankkeissa niitä on kehitetty
käyttäjälähtöisesti jo kymmenen vuoden ajan. Kuvapuhelin ja kosketusnäyttö ovat
helppokäyttöisiä ikääntyneille ihmisille, koska toiminnot voi tehdä omaan tahtiin
ja ne ovat helposti toistettavissa. Tällöin käyttäjä ei ole pelkästään auditiivisen
informaation varassa, kuten puhelinpalvelujärjestelmää käytettäessä. Ikääntyneiden käyttäjien työmuisti ei rasitu yhtä paljon, jolloin ajan paine toimintojen suorittamisessa helpottuu myös. Kuvapuhelimen ja kosketusnäytön osalta olisi mielenkiintoista tutkia sitä, minkälaisilla kirjallisilla ohjeilla, opetuksella ja harjoittelulla käyttö onnistuu ja tulee sujuvaksi.
Oma mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi selvittää puheen prosodisten
ominaisuuksien ja äänen laadun merkitystä ikääntyneiden kuuntelijoiden puheen
vastaanotolle laajalla puhuja-aineistolla, joka koostuisi puheen ammattilaisista, eiammattilaisista ja eri-ikäisistä puhujista. Silloin saataisiin luotettavampaa tietoa
puheen ja äänen ominaisuuksien merkityksestä ikääntyneiden ihmisten puheen
vastaanotossa. Tässä tutkimuksessa tehtävissä suoriutuminen ja osallistujien arviot puheen miellyttävyydestä olivat keskenään ristiriidassa. Tässä tutkimuksessa
tuli esille, että ainakin puhetyön ammattilaiset ja oppikirjanauhoituksia tehnyt
puhuja muokkasivat luonnostaan puhetapaansa ikääntyneet vastaanottajat huomioiden. Aikaisemmissa tutkimuksissa (esim. Gould & Dixon, 1997; Kemper &
Harden, 1999; Kemper & Kemtes, 1999) on havaittu ikääntyneille suunnatun
puheen piirteiden aiheuttavan kuuntelijoissa negatiivisia kokemuksia omista
kommunikaatiokyvyistä tai jopa loukkaavan kuuntelijoita. Tästä syystä keskeinen
tutkimusaihe olisi pyrkiä erottelemaan toisistaan puheen vastaanottoa tukevat
elementit niistä tekijöistä, jotka aiheuttavat negatiivisia itsearvioita tai loukkaavat
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ikääntyneitä ihmisiä. Tutkimuksissa voitaisiin tarkastella esimerkiksi sitä, ärsyttääkö ikääntyneitä kuuntelijoita enemmän prosodisiin piirteisiin perustuva puheen
mukauttaminen vai lauseiden kieliopillisen rakenteen yksinkertaistaminen, sanavalinnat ja viestin toistaminen. Tulokset olisivat arvokkaita ikääntyneiden ihmisten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Niitä voisivat hyödyntää myös erilaisten teknisten ääneen pohjautuvien käyttöliittymien suunnittelijat.
Tutkimustietoa aiheesta tarvitaan lisää myös koulutuksen pohjaksi, jotta voitaisiin ohjata ikääntyneiden ihmisten kanssa työskenteleviä ihmisiä sopivan puhetavan löytämiseen (Brown & Draper, 2003; Nussbaum ym., 2005; Worrall &
Hickson, 2003). Myös ikääntyvien ihmisten kommunikaatiokumppaneiden kouluttamisen ja ohjaamisen kautta voitaisiin luoda mahdollisimman optimaaliset
olosuhteet kommunikaatiotilanteisiin. Tällöin voidaan tukea sosiaalisten suhteiden säilymistä ja ehkäistä ikääntyneiden ihmisten eristäytymistä ja yksinäisyyttä.
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Liite 1. Puhelinpalvelujärjestelmän analysoidut
valikkoäänitteet
Äänite 2

Tarjoamme tänään keittiössämme päiväruokana makaronilaatikkoa ja lohikeittoa.
Jos haluatte syödä makaronilaatikkoa, painakaa numeroa yksi. Jos haluatte syödä
lohikeittoa, painakaa kakkosta. Jos ette halua syödä meillä tänään lainkaan, painakaa kolmosta.
Äänite 9.

Luoksenne tulee kotipalvelu keskiviikkona ja sairaanhoitaja torstaina. Jos haluatte
säilyttää nämä käyntiajat, painakaa numeroa yksi. Jos haluatte muuttaa käyntipäiviä, painakaa kakkosta.
Äänite 11.

Haluatte muuttaa käyntipäiviä. Jos haluatte vaihtaa vain kotipalvelun käyntipäivää, painakaa numeroa yksi. Jos haluatte vaihtaa vain sairaanhoitajan käyntipäivää, painakaa kakkosta. Jos haluatte vaihtaa kumpaakin käyntipäivää, painakaa
kolmosta.
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Liite 2. Mitatut äänen voimakkuudet
käytettävyystutkimuksessa
Oulun aluetyöterveyslaitoksen suorittamien äänen voimakkuuden mittausten yhteenvetotaulukko käytettävyystutkimuksessa (keskiarvot ja keskihajonta ka±sd)
Taulukko 22. Mitatut äänen voimakkuudet käytettävyystutkimuksessa.
Ääninäyte
N2

Kesto (s)

SEL (dB(A))

Leq (dB(A))

Lpeak (dB(A))

N

81

107,7±0,4

88,6±0,4

96,8±0,4

16

M2

60

106,6±0,4

88,9±0,4

97,0±0,3

12

M1

59

107,5±0,3

89,9±0,3

97,7±0,2

12
12

N1

70

102,0±0,4

83,5±0,3

92,8±1,4

M2* (etäisyys: 0 mm)

60

93±0,8

75±0,8

84±0,8

3

M2** (etäisyys: 10 mm)

60

78,2±0,2

60,4±0,1

68,9±0,3

3

* = Äänen voimakkuus mitattu yhtenä päivänä avoimella mikrofonilla välittömästi kuulokkeen pinnalta.
** = Äänen voimakkuus mitattu 10 mm:n etäisyydeltä käyttäen yhtä äänitettä.
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Liite 3. (1) Ikääntyneiden osallistujien kodeissa
tehdyn haastattelun tässä tutkimuksessa
käytetyt kysymykset
Taustatiedot:

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

ID numero
Päivämäärä
a) Syntymäaika b) Ikä
Sukupuoli: 1 mies 2 nainen
Asumismuoto: 1 yksityisasuto 2 palveluasunto 3 muu, mikä
Asumistapa: 1 yksin 2 toisen kanssa, kenen
Peruskoulutus: 1 ei lainkaan 2 kiertokoulu tai osia kansakoulusta
3 kansakoulu 4 keskikoulu 5 ylioppilas

Puhelimen ja turvahälytyksen käyttö:

9.

Millainen puhelin teillä on?
1 puhelin, jossa pyöritettävä numerolevy
2 näppäinpuhelin
3 matkapuhelin eli kännykkä

10. a) Oletteko käyttänyt puhelinpalveluja?
1 en ole
2 olen
11. Jätättekö viestin puhelinvastaajaan?
1 en jätä
2 jätän joskus
3 jätän usein
4 ei ole kokemusta
12. Onko teillä ongelmia puhelimen käytössä?
1 ei ole ongelmia
2 on vaikeuksia puheen kuulemisessa
3 on muuta vaikeutta, mitä?
4 on vaikeuksia puheen kuulemisessa ja myös muuta vaikeutta, mitä?
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Liite 3. (2) Ikääntyneiden osallistujien kodeissa
tehdyn haastattelun käytetyt kysymykset
Terveydentila:

18. Onko muistinne mielestänne normaali ikäänne nähden?
1 kyllä 2 ei,____________
19. Oletteko sairastanut?
1 aivohalvauksia, aivoverenkiertohäiriöitä__________________
2 näköön vaikuttavia sairauksia__________________________
3 kuuloon vaikuttavia sairauksia_________________________
4 käden toimintaa vaikuttavia sairauksia___________________
Asioiden hoitaminen ja harrastukset:

22. Kuinka maksatte yleensä ostoksenne?
1 käteisellä
2 pankkikortilla
3 tiliasiakas
23. Onko teillä pankkikorttia?
1 on 2 ei
24. Käytättekö koskaan pankkiautomaattia rahan nostoon tai laskujen maksuun?
1 kyllä 2 ei
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Liite 4. (1) Puhujien taukojen kestot ja
sijoittuminen valikkoäänitteissä
Naispuhujien taukojen kestot ja sijoittuminen äänitteissä kaksi ja yhdeksän
Äänite 2
Puhuja N1:

Puhejakson kokonaiskesto: 25,8 s
Tarjoamme tänään keittiössämme päiväruokana [418 ms] makaronilaatikkoa [289
ms] ja lohikeittoa. [1185 ms] Jos haluatte syödä makaronilaatikkoa, [531 ms]
painakaa [101 ms] numeroa [161 ms] yksi. [1347 ms] Jos haluatte syödä [204 ms]
lohikeittoa, [508 ms] painakaa kakkosta.[1389 ms] Jos ette halua syödä meillä
tänään [196 ms] lainkaan, [501 ms] painakaa [169 ms] kolmosta.
Puhuja N2:

Puhejakson kokonaiskesto: 30,00 s
Tarjoamme tänään keittiössämme [301 ms] päiväruokana [369 ms] makaronilaatikkoa [524 ms] ja lohikeittoa. [1713 ms] Jos haluatte syödä [144 ms] makaronilaatikkoa, [719 ms] painakaa [277 ms] numeroa [295 ms] yksi.[2014 ms] Jos
haluatte syödä lohikeittoa, [726 ms] painakaa [388 ms] kakkosta.[1859 ms] Jos
ette halua syödä meillä tänään lainkaan, [879 ms] painakaa [146 ms] kolmosta.
Äänite 9
Puhuja N1:

Puhejakson kokonaiskesto: 17,5 s
Luoksenne tulee kotipalvelu keskiviikkona [464 ms] ja sairaanhoitaja [98 ms]
torstaina. [1149] Jos haluatte säilyttää nämä käyntiajat, [567 ms] painakaa numeroa [142 ms] yksi. [1592 ms] Jos haluatte muuttaa käyntipäiviä, [415 ms] painakaa kakkosta.
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Puhuja N2:

Puhejakson kokonaiskesto: 24,0 s
Luoksenne tulee [292 ms] kotipalvelu [225 ms] keskiviikkona [1001 ms] ja [240
ms] sairaanhoitaja torstaina. [1743 ms] Jos haluatte säilyttää [244 ms] nämä käyntiajat, [689 ms] painakaa [154 ms] numeroa [336 ms] yksi. [2333 ms] Jos haluatte
muuttaa [393 ms] käyntipäiviä, [660 ms] painakaa [423 ms] kakkosta.
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Liite 4. (2) Puhujien taukojen kestot ja
sijoittuminen valikkoäänitteissä
Naispuhujien taukojen kestot ja sijoittuminen äänitteessä yksitoista
Äänite 11
Puhuja N1:

Puhejakson kokonaiskesto: 23,2 s
Haluatte muuttaa käyntipäiviä. [1257 ms] Jos haluatte vaihtaa vain kotipalvelun
käyntipäivää, [784 ms] painakaa numeroa [147 ms] yksi. [1671 ms] Jos haluatte
vaihtaa vain [155 ms] sairaanhoitajan käyntipäivää, [640 ms] painakaa kakkosta.
[1723 ms] Jos haluatte vaihtaa kumpaakin käyntipäivää, [793 ms] painakaa kolmosta.
Puhuja N2:

Puhejakson kokonaiskesto: 34,4 s
Haluatte muuttaa käyntipäiviä. [1882 ms] Jos haluatte vaihtaa [511 ms] vain [201
ms] kotipalvelun [318 ms] käyntipäivää, [890 ms] painakaa [333 ms] numeroa
[412 ms] yksi. [2313 ms] Jos haluatte vaihtaa [471 ms] vain [176 ms] sairaanhoitajan [304 ms] käyntipäivää, [766 ms] painakaa [359 ms] kakkosta. [2191 ms] Jos
haluatte vaihtaa [1454 ms] kumpaakin [417 ms] käyntipäivää, [1020 ms] painakaa
[512 ms] kolmosta.
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Liite 4. (3) Puhujien taukojen kestot ja
sijoittuminen valikkoäänitteissä
Miespuhujien taukojen kestot ja sijoittuminen äänitteissä kaksi ja yhdeksän
Äänite 2
Puhuja M1:

Puhejakson kokonaiskesto: 20,2 s
Tarjoamme tänään keittiössämme päiväruokana makaronilaatikkoa [370 ms] ja
lohi- keittoa. [1152 ms] Jos haluatte syödä makaronilaatikkoa, [406 ms] painakaa
numeroa yksi. [1385 ms] Jos haluatte syödä lohikeittoa, [402 ms] painakaa kakkosta. [1490 ms] Jos ette halua syödä meillä tänään lainkaan, [501 ms] painakaa
kolmosta.
Puhuja M2:

Puhejakson kokonaiskesto: 21,8 s
Tarjoamme tänään keittiössämme päiväruokana makaronilaatikkoa [99 ms] ja
lohikeittoa. [1225 ms] Jos haluatte syödä makaronilaatikkoa, [523 ms] painakaa
numeroa yksi. [1667 ms] Jos haluatte syödä lohikeittoa, [653 ms] painakaa kakkosta. [1364 ms] Jos ette halua syödä meillä tänään lainkaan, [398 ms] painakaa
kolmosta.
Äänite 9
Puhuja M1:

Puhejakson kokonaiskesto: 14,0 s
Luoksenne tulee kotipalvelu keskiviikkona [288 ms] ja sairaanhoitaja torstaina.
[1191 ms] Jos haluatte säilyttää nämä käyntiajat, [291 ms] painakaa numeroa yksi.
[804 ms] Jos haluatte muuttaa käyntipäiviä, [436 ms] painakaa kakkosta.
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Puhuja M2:

Puhejakson kokonaiskesto: 15,2 s
Luoksenne tulee kotipalvelu keskiviikkona [395 ms] ja sairaanhoitaja torstaina.
[1321 ms] Jos haluatte säilyttää nämä käyntiajat, [497 ms] painakaa numeroa yksi.
[1557 ms] Jos haluatte muuttaa käyntipäiviä, [617 ms] painakaa kakkosta.
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Liite 4. (4) Puhujien taukojen kestot ja
sijoittuminen valikkoäänitteissä
Miespuhujien taukojen kestot ja sijoittuminen äänitteessä yksitoista
Äänite 11
Puhuja M1:

Puhejakson kokonaiskesto: 19,4 s
Haluatte muuttaa käyntipäiviä. [1168 ms] Jos haluatte vaihtaa vain kotipalvelun
käyntipäivää, [220 ms] painakaa numeroa yksi. [1232 ms] Jos haluatte vaihtaa
vain sairaanhoitajan käyntipäivää, [494 ms] painakaa kakkosta. [1362 ms] Jos
haluatte vaihtaa kumpaakin käyntipäivää, [333 ms] painakaa kolmosta.
Puhuja M2:

Puhejakson kokonaiskesto: 20,8 s
Haluatte muuttaa käyntipäiviä. [1113 ms] Jos haluatte vaihtaa vain kotipalvelun
käyntipäivää, [807 ms] painakaa numeroa yksi. [1740 ms] Jos haluatte vaihtaa
vain sairaanhoitajan käyntipäivää, [813 ms] painakaa kakkosta. [1455 ms] Jos
haluatte vaihtaa kumpaakin käyntipäivää, [520 ms] painakaa kolmosta.
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Liite 5. Tutkimuksen puheääninäytteiden
arviointilomake/ääninäytteiden arviointilomake
Lomaketta käytettiin otsikkoa vaihtaen sekä järjestelmässä kuullun äänen että
puhenäytteiden arvioinnissa
Ääninäytteen nro ______
Ympyröikää mielestänne ääntä parhaiten kuvaava vaihtoehto!
1.

Äänen voimakkuus
1 Liian voimakas
2 Sopiva
3 Liian hiljainen

2.

Äänen miellyttävyys
1 Erittäin miellyttävä
2 Miellyttävä
3 Hieman epämiellyttävä
4 Erittäin epämiellyttävä

3.

Puheen selvyys
1 Erittäin selvä
2 Selvä
3 Hieman epäselvä
4 Erittäin epäselvä

4.

Puheen nopeus

1 Turhan hidas
2 Sopiva puhenopeus
3 Hieman liian nopea
4 Aivan liian nopea
Lopuksi pyydämme Teitä antamaan tälle ääninäytteelle kouluarvosanan, käyttäkää numeroita 4–10 ( eli 4 on heikoin arvosana ja 10 on paras arvosana)
Annan arvosanan:_____
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Liite 6. Puhenäytteiden arviointi
Kuuntelijoille annettu suullinen ohje ennen näytteiden kuuntelua:

Seuraavilla lisätehtävillä etsimme puhelinpalvelua varten mahdollisimman hyvää
puheääntä. Teidän ei tarvitse keskittyä sanoman sisältöön, sillä jokaisessa puhenäytteessä on sama tekstinäyte. Arvioikaa puhujan äänen voimakkuutta ja äänen
miellyttävyyttä. Arvioikaa lisäksi puheen selvyyttä ja puhenopeutta. Kuulette nyt
neljän eri puhujan puhenäytteet. Jokaisen puhenäytteen jälkeen antakaa rauhassa
arvionne annettuun lomakkeeseen. Kun olette täyttänyt lomakkeen, Teille annetaan valmiiksi uusi lomake ja puhelimen soitua kuulette taas uuden puhenäytteen.
Puhenäytteen teksti:

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kehittää ikääntyneille automaattinen puhelinpalvelujärjestelmä, jonka käyttö olisi mahdollisimman helposti opittavissa.
Aluksi järjestelmää kehitetään palvelutaloihin. Järjestelmän tarkoituksena on
helpottaa palvelutalon asukkaiden ja henkilökunnan arkipäivän elämää ja parantaa
palveluiden saatavuutta. Jatkossa järjestelmää kehitetään myös kotona asuvien
ikääntyneiden avuksi ja tueksi.
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Liite 7. (1) Aineistonäyte kategoriasta: Jännittäjät
Osallistuja tekemässä äänitteiden 2, 9 ja 11 tehtäviä (1.yrityskerta)
01 Osallistuja:
02 Järjestelmä:
03 Osallistuja:

04 Järjestelmä:
05 Osallistuja:

06 Järjestelmä:
07 Osallistuja:
08 Järjestelmä:
09 Osallistuja:
10 Järjestelmä:
11 Osallistuja:

12 Järjestelmä:
13 Osallistuja:

14 Osallistuja:
15 Järjestelmä:

Soittaa järjestelmään ongelmitta
Alkuohjeet kuuluvat: Hyvää päivää…
Päivää, päivää. ((KUUNTELEE, KORJAA LUURIN
ASENTOA, KATSOO OHJELAPPUA TARKASTI,
VÄLILLÄ SILMÄILEE NÄPPÄIMIÄ, LIIKEHTII
HIEMAN, YSKII))
…tarvitsette näppäimistä vain numeroita yksi, kaksi ja kolme.
((KÄSI PUHELIMEN NÄPPÄINTEN PÄÄLLE,
ETUSORMELLA OSOITTAA KOHTI YKKÖSTÄ,
MEINAA PAINAA YKKÖSTÄ, MUTTA VETÄÄ KÄDEN
POIS PUHELIMEN SIVULLE, JOSSA HIEROO
TOISIAAN VASTEN PEUKALOA JA ETUSORMEA))
…jos ette osaa päättää minkä numeron valitsette…
Kyllä minä ossaan.
Äänite 2 tehtäväohjeet
((KÄSI PUHELIMEN VIERESSÄ, SORMET LIIKKUVAT,
KUUNTELEE OHJEITA))
Olkaa hyvä ja painakaa nyt…
((PAINAA NOPEASTI KOLMOSTA JA TEKEE OIKEAN
VALINNAN, EI KUUNTELE OHJETTA AIVAN
LOPPUUN))
Äänite 9 tehtäväohjeet: …jos haluatte säilyttää nämä
käyntiajat, painakaa numeroa yksi… (ohjeet jatkuvat)
((RAAPII KORVALLISTA, KATSOO OHJELAPPUA,
KEHOTTEEN PAINAKAA JÄLKEEN MEINAA PAINAA
YKKÖSTÄ SORMELLA, MUTTA VETÄÄ SITTEN
SORMEN POIS JA JATKAA OHJEIDEN KUUNTELUA))
((KUUNTELEE ÄÄNITTEEN LOPUT VAIHTOEHDOT))
((PAINAA OHJEIDEN LOPUTTUA NOPEASTI
YKKÖSTÄ JA TEKEE VIRHEELLISEN VALINNAN,
JOLLOIN HÄNELLE EI TULE ÄÄNITTEEN 11
TEHTÄVÄÄ))
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Liite 7. (2) Aineistonäyte kategoriasta: Jännittäjät
Osallistuja tekemässä äänitteiden 2, 9 ja 11 tehtäviä (2.yrityskerta)
01 Osallistuja:
02 Järjestelmä:
03 Osallistuja:
04 Järjestelmä:
05 Osallistuja:
06 Järjestelmä:
07 Osallistuja:

08 Järjestelmä:
09 Osallistuja:

10 Järjestelmä:
11 Osallistuja:

12 Järjestelmä:
13 Osallistuja:
14 Järjestelmä:
15 Osallistuja:

16 Järjestelmä:
17 Osallistuja:
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Soittaa järjestelmään ongelmitta
Alkuohjeet kuuluvat: Hyvää päivää…
Päivää.
Alkuohjeet jatkuvat
((KUUNTELEE TARKASTI OHJEITA, LIIKEHTII
HIEMAN JA KATSOO TARKASTI OHJELAPPUA))
Äänitteen 2 tehtäväohje
((KATSE TIUKASTI OHJELAPUSSA KUUNTELEE, VIE
SORMEN LÄHELLE OMAA VALITTAVAA
VAIHTOEHTOA, KUUNTELEE VAIHTOEHDO))
…olkaa hyvä ja painakaa nyt…
((PAINAA NOPEASTI VALINNAN, EI KUUNTELE
ÄÄNITETTÄ IHAN LOPPUUN, TEKEE OIKEAN
VALINNAN))
Äänite 9 tehtäväohje
((TARKASTELEE TEHTÄVÄLAPPUA, VARMISTELEE
VALINTAVAIHTOEHTOA JA KATSOO NÄPPÄIMIÄ,
KUUNTELEE OHJEET MELKEIN LOPPUUN))
…olkaa hyvä ja painakaa nyt…
((VALITSEE NOPEASTI KAKKOSEN ELI TEKEE
OIKEAN VALINNAN))
Äänite 11…jos haluatte vaihtaa vain kotipalvelun
käyntipäivää…
Nyt se meni ((SANOO HÄTÄISENÄ, LIIKKUU, OTTAA
PENKIN KÄSINOJASTA KIINNI, KATSOO LAPPUA, VIE
KÄDET NÄPPÄIMILLE, KÄDET LIIKKUVAT
NÄPPÄINTEN PÄÄLLÄ ETSIEN, VILKUILEE LAPPUA))
…jos haluatte vaihtaa vain sairaanhoitajan käyntipäivää,
painakaa kakkosta…
((TARKASTAA LAPUSTA VALINTAVAIHTOEHDON JA
PAINAA NOPEASTI YKKÖSTÄ ÄÄNITTEEN OLLESSA
VIELÄ KESKEN, TEKEE OIKEAN VALINNAN))

Liite 7. (3) Aineistonäyte kategoriasta: Kiire
painamaan
Osallistuja tekemässä äänitteiden 2, 9 ja 11 tehtäviä (1.yrityskerta)
01 Osallistuja:
02 Järjestelmä:
03 Osallistuja:
04 Järjestelmä:
05 Osallistuja:

06 Järjestelmä:
07 Osallistuja:
08 Järjestelmä:
09 Osallistuja:

10 Järjestelmä:
11 Osallistuja:

12 Järjestelmä:
13 Osallistuja:

Soittaa järjestelmään ongelmitta
Alkuohjeet alkavat: Hyvää päivää…
Päivää.
Alkuohjeet jatkuvat…
((KUUNTELEE OHJEITA, NÄPRÄÄ KÄDELLÄÄN
KÄSILAUKUN HIHNAA, KATSOO PÖYDÄN PINTAA JA
PUHELINTA MUTTA EI OHJELAPPUA))
…tarvitsette näppäimistä vain numeroita yksi, kaksi ja
kolme…
Yhyh
…alkuohjeet loppuun
((KUUNTELEE, MUTTA NÄPRÄÄ SAMALLA
KÄDELLÄÄN KÄSILAUKUN HIHNAA, EI KATSO
TEHTÄVÄLAPPUA ENNEN VARSINAISTEN
TEHTÄVIEN ALKUA))
Äänite 2: …jos haluatte syödä makaronilaatikkoa, painakaa
numeroa yksi…
((PAINAA VÄLITTÖMÄSTI KEHOITUKSEN JÄLKEEN
YKKÖSTÄ, EI KUUNTELE VAIHTOEHTOJA LOPPUUN,
EI KATSO TEHTÄVÄLAPPUA LAINKAAN,
SATTUMALTA MENEE OIKEIN, KOSKA TÄMÄ OLI
HÄNELLÄ TEHTÄVÄNÄ))
Äänite 9: …jos haluatte säilyttää nämä käyntiajat, painakaa
numeroa yksi…
((PAINAA VÄLITTÖMÄSTI KEHOITUKSEN JÄLKEEN
YKKÖSTÄ, EI KUUNTELE VAIHTOEHTOJA LOPPUUN,
VALITSEE VIRHEELLISEN VAIHTOEHDON JA ÄÄNITE
11 JÄÄ TULEMATTA HÄNELLE))
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Liite 8. (1) Aineistonäyte kategoriasta:
Tehtäväidea hukassa. Rauhallinen toimija
Osallistuja tekemässä äänitteiden 2, 9 ja 11 tehtäviä (1.yrityskerta)
01 Osallistuja:
02 Järjestelmä:
03 Osallistuja:
04 Järjestelmä:
05 Osallistuja:

06 Järjestelmä:
07 Osallistuja:
08 Järjestelmä:
09 Osallistuja:
10 Osallistuja:

11 Järjestelmä:
12 Osallistuja:
13 Järjestelmä:
14 Osallistuja:
15 Osallistuja:
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Soittaa järjestelmään ongelmitta
Alkuohjeet alkavat: Hyvää päivää…
Päivää.
Alkuohjeet jatkuvat…
((KUUNTELEE OHJEITA, EI KATSO KERTAAKAAN
OHJELAPPUA, KATSOO VAIN PUHELINTA JA SEN
NÄPPÄIMIÄ))
…Tarvitsette näppäimistä vain numeroita yksi, kaksi ja
kolme…
Joo. ((KUUNTELEE OHJEITA, EI EDELLENKKÄÄN
VILKAISE OHJELAPPPUA, KATSE NÄPPÄIMISSÄ))
Äänitteen 2 ohjeet
((KUUNTELEE OHJEET LOPPUUN, EI VILKAISE
OHJELAPPUA, KATSE NÄPPÄIMISSÄ))
((NYÖKKÄÄ)). Kiitos. (( TEKEE VALINNAN
EPÄRÖIMÄTTÄ, EI TARKASTELE TEHTÄVÄLAPPUA
LAINKAAN, VALITSEE VÄÄRIN))
Kiitos, olemme valinneet teille päiväruoaksi lohikeittoa
Kiitos.
Äänitteen 9 ohjeet
((KUUNTELEE OHJEET LOPPUUN, KATSOO
EDELLEEN VAIN PUHELIMEN NÄPPÄIMIÄ))
Kiitos. ((PAINAA YKKÖSTÄ ELI TEKEE VIRHEELLISEN
VALINNAN JA ÄÄNITE 11 JÄÄ TULEMATTA)).

Liite 8 (2). Aineistonäyte kategoriasta:
Tehtäväidea hukassa. Hätäilevä toimija
Osallistuja tekemässä äänitteiden 2, 9 ja 11 tehtäviä (1.yrityskerta)
01 Osallistuja:

02 Järjestelmä:
03 Osallistuja:
04 Järjestelmä:
05 Osallistuja:
06 Järjestelmä:
07 Osallistuja:
08 Järjestelmä:
09 Osallistuja:
10 Järjestelmä:
11 Osallistuja:

12 Järjestelmä:
13 Osallistuja:

14 Järjestelmä:

15 Osallistuja:
16 Järjestelmä:

Soittaa järjestelmään ((KÄDET VAPISEVAT KOVASTI,
NÄPPÄINTEN LÖYTÄMINEN VAIKEAA, ONNISTUU
KUITENKIN))
Hyvää päivää…
Päivää, päivää
Alkuohjeet jatkuvat…
((HUOKAILEE, KATSOO PUHELINTA JA PÖYTÄÄ, EI
VILKAISE TEHTÄVÄLAPPUA LAINKAAN))
…tarvitsette näppäimistä vain numeroita yksi, kaksi ja
kolme…
Jooh.
…jos ette osaa päättää minkä numeron valitsette…
Jooh. ((KATSOO EDELLEEN VAIN NÄPPÄIMIÄ))
Äänite 2 ohje: Tarjoamme tänään keittiössämme
päiväruokana makaronilaatikkoa ja lohikeittoa…
Jooh. ((LIIKUTTELEE KÄSIÄ NÄPPÄINTEN PÄÄLLÄ,
TARKASTELEE NÄPPÄIMIÄ LEVOTTOMANA, EI
KESKITY OHJEIDEN KUUNTELUUN))
Jos haluatte syödä…
((EI VAIKUTA KUUNTELEVAN OHJEITA, HÄTÄINEN,
SORMI VAELTAA NÄPPÄINTEN YLÄPUOLELLA,
PAINAA PERÄKKÄIN YKKÖSTÄ JA KAKKOSTA))
Menee sekaisin valinnoista ja hyppää suoraan äänitteeseen 11
(Joka ei ollut osallistujan tehtävä)
Haluatte muuttaa käyntipäiviä, jos haluatte vaihtaa vain
kotipalvelun käyntipäivää, painakaa numeroa yksi…
((PAINAA NOPEASTI YKKÖSEN HETI KEHOTUKSEN
KUULTUAAN))
Äänite 12
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Liite 9. Puhujien puhejaksojen kokonaiskestot,
taukojen keskimääräiset kestot ja taukotyypit
äänitteittäin
Taulukko 23. Puhujien puhejaksojen kokonaiskestot, taukojen keskimääräiset kestot ja
taukotyypit äänitteittäin.
Puhujat
Kokonaiskesto (s)

Äänite 2

Äänite 9

Äänite 11

N1

N2

N1

N2

N1

N2

25,8

30,0

17,5

24,0

23,2

34,4

Tauot lkm

13

14

7

13

8

18

Taukojen kesto (ms)

538

740

632

672

771

808

Fokusointitauot lkm

6

8

2

10

Muut lauseiden sisäiset

1

2

8

1

1

6

4

4

6

M1

M2

M1

M2

M1

M2

20,2

21,8

14,0

15,2

19,4

20,8

2

tauot
Lauseiden väliset tauot

6

Puhujat
Kokonaiskesto (s)
Tauot lkm

Äänite 2

Äänite 9

6
Äänite 11

7

7

5

5

6

6

Taukojen kesto (ms)

815

847

602

877

802

1075

Fokusointitauot lkm

0

0

0

0

0

0

Muut lauseiden sisäiset

1

1

1

1

0

0

6

6

4

4

6

6

tauot
Lauseiden väliset tauot
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Liite 10. M2:n ja N2:n sävelkorkeushuippujen
sijoittuminen äänitteessä 11

Painakaa

Käyntipäivää

kolmosta

paina

kaa

kolmosta
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Liite 11. Äänen miellyttävyysarviot
Taulukko 24. Käytettävyystutkimuksessa annetut arviot puhujien äänen miellyttävyydestä.
Äänen

Puhujat

miellyttävyys

N2
N

M2
%

N

(95 %:n lv)
Erittäin

2

miellyttävä
Miellyttävä

22,2
77,8

3

33,3

6

1

66,7

N1
%

N

(95 %:n lv)

(12,1–64,4)

(45,3–93,7)
Hieman

N

(95 %:n lv)

(6,3–54,7)
7

M1
%

11,1

3

(2,0–43,5)
8

(35,4–87,9)

88,9

%
(95 %:n lv)
33,3
(12,1–64,6)

6

(56,5–98.0)

66,7
(35,4–87,9)

..

..

..

..

..

..

..

..

epämiellyttävä
Erittäin
epämiellyttävä
Kaikki

9

100

9

100

9

100

9

100

Taulukko 25. Puhenäytteissä annetut arviot puhujien äänen miellyttävyydestä.
Äänen

Puhujat

miellyttävyys

N2
N

M2
%

N

(95 %:n lv)
Erittäin

3

miellyttävä
Miellyttävä

8,3
72,2

6

6

epämiellyttävä
Erittäin

23

1

198

2,8

5

100

10

63,9
13,9

2

5,6

%

N

27,8

24

66,7

3

5,6

21
11

100

30,6
(18,0–46,9)

1

(1,5–18,1)
36

58,3
(42,2–72,9)

(1,5–18,1)
..

8,3
(2,9–21,8)

(50,3–79,8)
2

%
(95 %:n lv)

(15,8–44,0)

(6,1–28,7)

(0,5–14,2)
36

16,7

N1

(95 %:n lv)

(47,6–77,5)

(7,9–31,9)

epämiellyttävä
Kaikki

16,7

N

(7,9–31,9)

(56,0–84,2)
Hieman

%
(95 %:n lv)

(2,9–21,8)
26

M1

2,8
(0,5–14,2)

36

100

36

100

Liite 12. Arviot puheen selvyydestä
Taulukko 26. Käytettävyystutkimuksessa annetut arviot puheen selvyydestä.
Puheen

Puhujat

selvyys

N2
N

M2
%

N

(95 %:n lv)
erittäin selvä

2

22,2

7

77,8

4

44,4

5

3

..

..

9

100

9

N

33,3

55,6

6

66,7

1

11,1
(2,0–43,5)

8

(35,4–87,9)
..

%
(95 %:n lv)

(12,1–64,6)

(26,7–81,1)

..

N1
%

(95 %:n lv)

(18,9–73,3)

(45,3–93,7)
hieman

N

(95 %:n lv)

(6,3–54,7)
selvä

M1
%

88,9
(56,5–98,0)

..

epäselvä
Kaikki

100

9

100

9

100

Taulukko 27. Puhenäytteissä annetut arviot puheen selvyydestä.
Puheen

Puhujat

selvyys

N2
N

M2
%

N

(95 %:n lv)
erittäin selvä

6

16,7

21

58,3

9

9

epäselvä
Kaikki

25,0

25

100

25,0
69,4

2

5,6

9

100

%

N

25,0

26

72,2

2

2,8

20

100

55,6
(39,6–70,5)

14

(0,5–14,2)
36

5,6
(1,5–18,1)

(56,0–84,2)
1

%
(95 %:n lv)

(13,8–41,1)

(1,5–18,1)
36

N1

(95 %:n lv)

(53,1–82,0)

(13,8–41,1)
36

N

(13,8–41,1)

(42,2–31,9)
hieman

%
(95 %:n lv)

(7,9–31,9)
selvä

M1

38,9
(24,8–55,1)

36

100
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Liite 13. Arviot puhujien äänen voimakkuudesta
Taulukko 28. Käytettävyystutkimuksessa annetut arviot äänen voimakkuudesta.
Äänen

Puhujat

voimakkuus

N2
N

M2
%

N

(95 %:n lv)
Liian

..

M1
%

N

(95 %:n lv)
..

N1
%

N

(95 %:n lv)
..

%
(95 %:n lv)

..

voimakas
Sopiva
Liian

9

hiljainen
Kaikki

100

9

(70,1–100,09)
9

100

100

9

(70,1–100,09)
9

100

100

9

(70,1–100,09)
9

100

100
(70,1–100,09)

9

100

Taulukko 29. Puhenäytteissä annetut arviot äänen voimakkuudesta.
Äänen

Puhujat

voimakkuus

N2
N

M2
%

N

(95 %:n lv)
Liian

2

voimakas
Sopiva

5,6
86,1

2

3

hiljainen
Kaikki

200

8,3

33

100

5,6
91,7

1

2,8

N1
%

N

(95 %:n lv)
3

8,3

..

33

91,7

23

(78,2–97,1)
..

100

63,9
(47,6–77,5)

13

(0,5–14,2)
36

%
(95 %:n lv)

(2,9–21,8)

(78,2–97,1)

(2,9–21,8)
36

N

(1,5–18,1)

(71,3–93,9)
Liian

%
(95 %:n lv)

(1,5–18,1)
31

M1

36,1
(22,5–52,4)

36

100

36

100
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