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LOGOPEDIAN OPISKELIJOIDEN ÄÄNEN PIIRTEET JA ÄÄNEN TUOTTO  
OPINTOJEN ALKU- JA LOPPUVAIHEESSA 

 
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella logopedian opiskelijoiden äänen 
piirteitä ja äänen tuottoa opiskelun alku- ja loppuvaiheessa. Tutkimukseen osallistui 48 logope-
dian opiskelijaa, joista puolet oli juuri opintonsa aloittaneita opiskelijoita (n=24) ja puolet 
opintojensa loppuvaiheessa olevia opiskelijoita (n=24). Opiskelijoilta äänitettiin fonaatio- ja 
lukunäytteet kahdessa osassa, joissa ohjeistettiin käyttämään normaalia puheääntä sekä mahdol-
lisimman hyvää ääntä. Lisäksi nauhoitettiin spontaanipuhenäyte. Näytteet arvioitiin akustisesti ja 
kuulonvaraisesti, ja lisäksi tarkasteltiin menetelmien vastaavuutta. Kuulonvaraisen arvioinnin 
toteutti kolme puheterapeuttia sähköisen lomakkeen avulla, jossa äänen piirteitä arvioitiin 
numeerisesti asteikolla 0–100. Akustinen analyysi toteutettiin Multi Dimensional Voice Program 
(MDVP) ja Praat -ohjelmilla.  
 
Akustisen analyysin ja kuulonvaraisen arvioinnin perusteella kaikilla tutkimukseen osallistuneil-
la opiskelijoilla voitiin todeta olevan normaali ääni, joten tilastollisestikin merkitsevät erot 
ryhmien välillä olivat hyvin pieniä. Kuulonvaraisessa arvioinnissa loppuvaiheen opiskelijat 
saivat alkuvaiheen opiskelijoihin verrattuna tilastollisesti merkitsevästi parempia tuloksia 
fonaationäytteistä arvioidusta äänen poikkeavuuden asteesta ja vuotoisuudesta sekä lukunäytteis-
tä arvioidusta puristeisuudesta. Lisäksi akustisen analyysin perusteella alkuvaiheen opiskelijat 
saivat loppuvaiheen opiskelijoihin verrattuna korkeampia arvoja kaikista jitteriä mittaavista 
parametreistä normaalilla puheäänellä tuotetuista fonaationäytteistä mitattuna. Alkuvaiheen 
opiskelijoiden perustaajuus oli mahdollisimman hyvällä äänellä tuotetussa fonaatiossa tilastolli-
sesti merkitsevästi korkeampi kuin opintojensa loppuvaiheessa olevilla opiskelijoilla. 

 
Normaalin puheäänen ja mahdollisimman hyvällä äänellä tuotetun äänen välillä selkein ero oli 
perustaajuudessa. Perustaajuus kasvoi kummallakin ryhmällä tilastollisesti merkitsevästi 
mahdollisimman hyvää ääntä tuotettaessa. Alkuvaiheen opiskelijoilla ero oli suurempi ja tuli 
esille myös äänen korkeuden kuulonvaraisessa arvioinnissa. 

 
Akustisista mittareista signaali-kohinasuhde korreloi selvimmin kuulonvaraisen arvioinnin 
kanssa. Korrelaatio oli havaittavissa verrattaessa signaali-kohinasuhdetta äänen poikkeavuuden 
asteeseen, karheuteen ja vuotoisuuteen. Normaalilla puheäänellä tuotetut fonaatiot, joiden äänen 
poikkeavuuden keskiarvo oli kuulonvaraisesti arvioituna ≤ 10, olivat muita ääniä parempia myös 
akustisen analyysin perusteella. Ero oli kuitenkin tilastollisesti merkitsevä vain äänen taajuuden 
vaihtelua sekä signaalin ja kohinan välistä suhdetta mittaavissa parametreissa. 

 
Tulosten perusteella voidaan päätellä, että valmistuvan vuosikurssin äänen tuotto oli todennäköi-
sesti taloudellisempaa ainakin mahdollisimman hyvää ääntä tuotettaessa. Tarkempaa tietoa 
aiheesta saataisiin seurantatutkimuksen avulla sekä selvittämällä opiskelijoiden omia kokemuk-
sia ääneen liittyvissä asioissa. Äänitutkimuksen menetelmiä tulee edelleen kehittää luotettavam-
pien tutkimustulosten saamiseksi. 

 
Avainsanat: akustinen analyysi, ammattiäänenkäyttäjät, kuulonvarainen arviointi, MDVP, Multi 
Dimensionl Voice Program, Praat  
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1 JOHDANTO 

 

Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, jonka tutkimuskohteina 

ovat äänen, puheen ja kielen normaali toiminta, häiriöt ja kuntoutus (Oulun yliopisto, 

Logopedia, 2013). Puheterapeutteja valmistuu Suomessa logopedian koulutusohjelmista 

viidessä yliopistossa (Suomen puheterapeuttiliitto, 2012). Logopedian koulutusohjel-

maan kuuluu yhtenä osana äänen käyttö ja äänihäiriöt, mutta kurssien sisältö ja harjoi-

tusmäärät voivat vaihdella vuosittain ja eri yliopistojen välillä.  

 

Ammattiäänenkäyttäjällä tarkoitetaan henkilöä, jonka työ edellyttää runsasta ja voima-

kasta äänenkäyttöä (Sala, Sihvo & Laine, 2011, s. 5). Toimiva ääni on olennainen osa 

ammattiäänenkäyttäjän työkykyä (Roy, Merril, Gray & Smith, 2005; Sala ym., 2011; 

Vilkman, 2004a, 2004b), joten tulevien ammattiäänenkäyttäjien ääni kiinnostaa tutkijoi-

ta enenevissä määrin (Van Lierde ym., 2010). Tulevat puheterapeutit eroavat muista 

tulevista ammattiäänenkäyttäjistä siinä, että puheterapeutin ammatissa tarvitaan ääneen 

liittyviä erityistaitoja (erilaiset ääniterapiatekniikat). Puheterapeutin ammatti edellyttää 

runsasta äänenkäyttöä, mutta vielä tärkeämpää on tiedostaa, että ääniterapiaa antaessaan 

puheterapeutti joutuu itse muuttumaan työvälineeksi ja toimimaan hyvän äänen mallina 

(Eerola, 1989; Gottliebson, Lee, Winrich & Sanders, 2007; Titze, Lemke & Montequin, 

1997). On tärkeää, että puheterapeutin oma ääni on kunnossa, jotta hän ei anna virheel-

listä mallia asiakkaalleen. Toisaalta useissa häiriöryhmissä voi olla piirteitä kaikista 

puheterapian alueista, joten esimerkiksi ääniterapiaa ei tehdä vain sellaisten henkilöiden 

kanssa, joilla on äänihäiriö vaan ääniasioita tulee ottaa huomioon muidenkin häiriöryh-

mien kuntoutuksessa (Eerola, 1989). Eri ääniterapiamenetelmiä ja äänenharjoitustapoja 

voi sisäistää kunnolla vasta, kun on löytänyt oman äänen toimintaperiaatteen ja -

tasapainon.  

 

Ammattiäänenkäyttäjiin liittyvissä tutkimuksissa tarkastelun kohteena ovat usein sellai-

set ammattiryhmät, joissa ääntä käytetään runsaasti (esim. opettajat) tai ns. eliittiäänen-

käyttäjät, joiden äänen on lisäksi oltava laadultaan erinomainen (esim. näyttelijät ja lau-

lajat). Puheterapeutit joutuvat työssään kohtaamaan asiakkaita molemmista edellä mai-

nituista ryhmistä, mutta heidän omaa äänenkäyttöään on tutkittu hyvin vähän. Suomessa 

ei ole aikaisemmin tutkittu, kuinka logopedian koulutus vaikuttaa opiskelijan omaan 

äänenkäyttöön ja ulkomaisia tutkimuksiakin on niukasti. Tämän tutkielman tarkoitukse-
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na on tarkastella oululaisten logopedian opiskelijoiden äänen piirteitä opintojen alku- ja 

loppuvaiheessa sekä vertailla heidän normaalia äänen tuottoaan mahdollisimman hyvän 

äänen tuottamiseen. 

 

 

1.1 Ammattiäänenkäyttäjän ääni 

 

Ihmisääni on akustinen signaali, joka tuotetaan ääntöelimistön avulla (Kreiman & 

Sidtis, 2011, s. 5). Äänentuotto voidaan jakaa kolmeen komponenttiin, jotka ovat hengi-

tys, fonaatio ja ääntöväylä (Sundberg, 2005). Hengitys mahdollistaa äänihuulten väräh-

telyn, josta syntyy soinnillinen ääni eli fonaatio (Laukkanen & Leino, 2001, s. 35; Suo-

mi, Toivanen & Ylitalo, 2006, s. 33). Tätä ääntä muokataan ääntöväylässä, johon kuu-

luu kurkunpää ja suu onteloineen (Sundberg, 2005). Ääntöväylä vahvistaa ääntä reso-

nanssin eli myötävärähtelyn avulla. Ääntöväylän kudokset alkavat värähdellä samalla 

taajuudella, jolloin ne vahvistavat ääntä. Tällaista energiahuippua kutsutaan formantiksi. 

Taajuuksia, jolla ääni resonoi, on useampia ja ne ovat riippuvaisia ääntöväylän pituu-

desta ja muodosta. Näitä taajuuksia kutsutaan formanttitaajuuksiksi. Puheen kannalta 

kiinnostavia formantteja on äänessä neljästä viiteen. Kahden alimman formantin taajuu-

det määrittävät vokaalin laadun, kun taas kolmas, neljäs ja viides määrittävät puhujalle 

ominaisen äänenvärin. Näin resonanssilla on merkittävä osuus siihen, miltä äänemme 

kuulostaa (Boone, McFarlane  & Von Berg 2010, s. 48). Ääntöväylän rakenne vaihtelee 

yksilöllisesti kooltaan ja mittasuhteiltaan, joten se on perusta jokaisen ihmisen yksilölli-

selle äänelle (Boone ym., 2010, s. 15; Mathieson, 2000). 

 

Äänen laatu perustuu akustisesta signaalista tehtävään subjektiiviseen havaintoon 

(Kreiman & Sidtis, 2011, s. 5). Äänen laadulla viitataan siis siihen, miltä ääni kuulostaa. 

Edellä mainitut äänentuoton komponentit luovat perustan äänen tuotolle, mutta kuunte-

lijan mielipide vaikuttaa aina siihen, kuulostaako ääni esimerkiksi normaalilta tai kau-

niilta (Mathieson, 2000). Tämä asettaa haasteita äänen laadun määrittelemiselle. Objek-

tiivisten mittareiden avulla saadaan tarkkaa tietoa esimerkiksi äänen taajuuteen ja pai-

neeseen sekä äänisignaalin ja kohinan väliseen suhteeseen liittyen, mutta objektiiviset 

mittarit eivät kerro mitään siitä, miltä ääni kuulostaa. Äänitutkimuksissa äänen piirteitä 

tarkastellaan usein normaalin ja häiriintyneen äänen näkökulmasta. 
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1.1.1 Normaalin ja häiriintyneen äänen jatkumo 

 

Boone ym. (2010, s. 15) listaavat viisi normaalille äänelle tyypillistä piirrettä: 1) äänen 

voimakkuuden tulee olla tilanteeseen sopiva, 2) ääntä tulee tuottaa riittävän hygieenises-

ti kudoksia vahingoittamatta, 3) äänen tulee olla miellyttävän kuuloinen, 4) äänen avulla 

tulisi kyetä ilmaisemaan tunteita ja 5) äänen tulisi olla sopiva puhujan ikään ja sukupuo-

leen nähden. Mathieson (2000) toteaa lisäksi, että normaalin äänen tulee kantaa erilai-

sissa akustisissa tilanteissa; jopa suhteellisen kovassa taustamelussa. Äänen ei myös-

kään tulisi väsyä puhuessa, eikä puhumiseen tulisi liittyä epämukavaa tunnetta tai kipua. 

Silloin, kun ääni ei kestä käyttötarpeita tai äänen laatu muuttuu tarkoitukseen sopimat-

tomaksi eli kuulijan huomio kiinnittyy viestin vastaanottamisen sijaan siihen, miltä ääni 

kuulostaa, voidaan äänen todeta olevan häiriintynyt (Mathieson, 2000; Sala ym., 2003, 

s. 13). Työhyvinvoinnin näkökulmasta katsottuna äänihäiriöstä voidaan puhua silloin, 

kun heikentynyt ääni haittaa työntekoa (Vilkman, 2004b). 

 

Käsitteet normaali ja häiriintynyt ääni eivät kuitenkaan ole kovin käyttökelpoisia, koska 

niiden väliin on vaikea vetää selkeää rajaa (Mathieson, 2000). Kuvaavampaa voisi olla 

puhua normaalin ja häiriintyneen äänen jatkumosta. Aiemmin todettiin, että ääntö-

väylällä on merkittävä vaikutus siihen, miltä äänemme kuulostaa. Ääntöväylän raken-

teen lisäksi fysiologiset, kulttuurisidonnaiset, sosiolingvistiset ja käyttäytymiseen liitty-

vät tekijät vaikuttavat siihen, millaisena havaitsemme kunkin ihmisäänen. Nämä tekijät 

eivät pysy jatkuvasti samanlaisena, vaan ne voivat vaihdella päivästä toiseen tai vuosien 

saatossa. Esimerkiksi pienen lapsen ja vanhuksen ääni on hyvin erilainen, mutta kaikki 

viisi Boonen ym. (2010) esittämää kohtaa täyttyvät, jolloin molempien ääni voidaan 

määritellä normaaliksi. 

 

Ääneen siis sisältyy paljon tietoa puhujan identiteetistä, fyysisestä terveydentilasta, tun-

teista ja persoonallisuudesta (Mathieson, 2000). Esimerkiksi puhelinkeskustelun aikana 

muodostamme jonkinlaisen mielikuvan keskustelukumppanistamme, mutta tämä mieli-

kuva ei aina vastaa todellisuutta (Kreiman & Sidtis, 2011, s. 110). Vaikkapa iän arvioi-

minen pelkän äänen perusteella voi osoittautua hankalaksi, koska kuulija käyttää ääntä 

arvioitaessaan monia erilaisia vihjeitä (esim. Debruyne & Decoster, 1999; Kiiskilä, 

2009). Ihmisten mielissä ääni onkiin laajasisältöinen käsite, johon liitetään myös kielel-

liseen järjestelmään liittyviä taukoilmiöitä, tempo, ääntämispiirteet, painotus ja sävel-
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kulku (Valo 1994, s. 191–197). Nämä ihmisten mielissä äänen liittyvät ominaisuudet 

eivät ole pysyviä vaan ne voivat muuttua asiasisällön, puhetilanteen ja kuulijoiden mu-

kaan. Niiden perusteella voimme esimerkiksi ajatella ihmisten olevan kotoisin tietyltä 

maantieteelliseltä alueelta (Palander, 2007). Suomenkielessä etinen terävä /s/ ja nasaali-

suus mielletään usein pääkaupunkiseutulaisiksi puheen piirteeksi. Nasaaliresonanssi on 

tärkeä osa äänen tuottoa ja puheen ymmärrettävyyttä (D'haeseleer, Depypere, Claeys, 

Van Lierde, 2011). Kuitenkin äänet, joissa ilmenee runsaasti/liikaa nasaalisuutta, voivat 

herättää ihmisissä negatiivisempia mielikuvia kuin äänet, joissa nasaaliresonanssi on 

normaaleissa rajoissa (Lalh & Rochet, 2000).  

 

Nasaaliresonanssi on vain yksi esimerkki ääneen piirteestä, jota voidaan pitää normaali-

na, kun sitä esiintyy äänessä kohtuudella, mutta kun piirrettä esiintyy huomattavissa 

määrin, voidaan joissain tapauksissa puhua äänihäiriöstä (Mathieson, 2000). Esimerkik-

si äänen narina liitetään usein äänihäiriöön, mutta se on yleistä myös normaaliksi luoki-

teltavissa äänissä (Wolk, Abdelli-Beruh & Slavin 2012). Gottliebson ym. (2007) tutki-

muksen mukaan 18 prosentilla puheterapeuttiopiskelijoista, joilla oli normaaliksi luoki-

teltu ääni, esiintyi äänen narinaa. Eskelisen (painossa) tutkimuksessa 20–25-vuotiailla 

naisilla narinaa esiintyi noin 70 prosentilla sekä luku- että spontaanipuhenäytteissä. Na-

rina onkin viime vuosina liitetty nuorten naisten keskustelevaan puheeseen, jossa sitä 

ilmenee erityisesti ilmaisujen lopussa (Wolk ym., 2012). Suomen kielessä narinan on 

todettu olevan merkki puheenvuoron luovuttamisesta keskustelukumppanille (Ogden, 

2001). Äänen narinan ajatellaan olevan normaalia silloin, kun sitä esiintyy vain ajoittain 

esimerkiksi intonaation laskiessa (Mathieson 2000). Liiallinen äänen narina ja kyvyttö-

myys hallita narinaa tahdonalaisesti puolestaan ovat merkkejä äänihäiriöstä (Ylitalo & 

Hammarberg, 2000). Lisäksi jatkuva narina voi olla haitallista kurkunpään limakalvoil-

le. 

 

Henkilön oma kokemus äänestään vaikuttaa myös siihen, voidaanko ääntä pitää häiriin-

tyneenä (Mathieson, 2000). Esimerkiksi oopperalaulaja voi kokea kärsivänsä äänihäiri-

östä, jos hän on menettänyt kykynsä laulaa korkeimpia nuotteja. Henkilölle, joka ei har-

rasta laulua, tämä tuskin olisi ongelma, koska hän ei koskaan ole sellaiseen suoritukseen 

pystynytkään. Äänihäiriötä diagnosoitaessa onkin hyvin tärkeää selvittää asiakkaan 

omat tuntemukset ja mielipiteet äänestään ja sen vaikutuksesta hänen elämäänsä. Kar-

nell ym. (2007) totesivat tutkimuksessaan, että äänihäiriöasiakkaat ja heidän ääntään 
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arvioineet ammattilaiset tarkastelevat äänihäiriötä eri näkökulmista. Asiakkailla moti-

vaatio ääniterapiaan nousee tarpeesta parantaa elämänlaatuaan, kun taas ammattilainen 

tarkastelee äänihäiriön vaikeusastetta oman kliinisen kokemuksensa pohjalta. 

 

 

1.1.2 Ammatin asettamat vaatimukset äänelle 

 

Ammattiäänenkäyttäjän työ edellyttää runsasta ja voimakasta äänenkäyttöä (Sala ym., 

2011, s. 5). Silloin äänen laadun tulee olla vähintään hyvä ja kestävyyden vähintään 

erittäin hyvä. Puhetyötä tekevän työntekijän toimintakyvyn kannalta on tärkeää, että 

ääni vastaa sekä laadultaan että kestävyydeltään työhön liittyviä vaatimuksia (Vilkman, 

2004a, 2004b). Vilkman (2004b) liittääkin ammattiäänenkäyttäjien ääniergonomian 

työturvallisuuteen. Ammattiäänenkäyttäjillä toiminnallinen äänihäiriö on yleisempi kuin 

muulla väestöllä (Fritzell, 1996). Toiminnallisella äänihäiriöllä tarkoitetaan sellaista 

häiriötä, joka ei johdu mistään neurologisesta tai rakenteellisesta vauriosta vaan liittyy 

nimenomaan puutteelliseen äänielimistön toimintaan (Roy & Bless, 2000; Sala ym. 

2011, s. 14). Tyypillisesti kyseessä on liian jännittynyt kurkunpää ja uloshengityksessä 

äänihuuliin kohdistuva kova paine. Usein äänen kestävyyden kannalta keskeisin tekijä 

on äänen kuormituskestävyys (Vilkman, 2004b). 

 

Puhuminen ja laulaminen ovat yhtä lailla lihastyötä kuin liikuntakin, joten jatkuvaa ää-

nen käyttöä voidaan verrata vaativaan urheiluun (Sala ym., 2011, s. 5; Titze, 1999). 

Esimerkiksi rock-muusikon työn on keikan aikana todettu vastaavan keskiraskasta tai 

jopa raskasta työtä (Työterveyslaitos, 2010) ja olevan verrattavissa juoksulenkkiin (Al-

ho, 2011). Kuten urheilusuoritusta myös äänen käyttöä voi ja tulee harjoitella sekä ään-

töelimistön kuntoa vaalia (Sala ym., 2011, s. 5). Urheilijat tarvitsevat aikaa palautumi-

seen, joten myös raskaan äänen käytön jälkeen täytyy äänihuulille antaa aikaa palautua. 

Titze (1999) on esittänyt, että jokaista sekunnin mittaista fonaatiota kohden tulisi äänen 

saada levätä 10–100 sekuntia, jotta äänihuulten rasitus ei pidemmällä aikavälillä olisi 

liian suurta. Esimerkiksi esikouluopettajilla fonaation määrä 6–7 tunnin opetuksessa on 

todettu olevan 1–2 tuntia. Tällöin heidän tulisi saada äänilepoa vähintään kymmenen 

tuntia. Naisten äänen on todettu olevan haavoittuvaisempi rasitukselle kuin miesten 

(Dejonckere, 2001). Tämä voi johtua siitä, että naisten ääni on keskimäärin oktaavia 

korkeampi kuin miesten, jolloin naisten äänihuulet törmäävät useimmin yhteen kuin 
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miesten. Toisaalta myös erot kudoksissa voivat selittää sitä, miksi naisilla esiintyy use-

ammin toiminnallista äänihäiriötä kuin miehillä. 

 

Tulevan ammattiäänenkäyttäjän ääni tulisi tarkistaa ennen työn teon aloittamista, jotta 

voidaan arvioida, täyttääkö hänen äänen laatunsa tulevan ammatin asettamat vaatimuk-

set (de Jong, Kooijman & Orr, 2001). Opiskelijan ääni voidaan tarkistaa jo ennen opin-

tojen alkamista, jolloin hänet voidaan tarvittaessa ohjata tarkempiin tutkimuksiin ja/tai 

ääniterapiaan.  Vaikka ääni todettaisiin normaaliksi opintojen alussa, se ei tarkoita sitä, 

ettei opiskelijalle voisi myöhemmin kehittyä äänihäiriö, joka voi jopa tarkoittaa sitä, 

ettei hän voi toimia ammatissaan. Toisaalta opiskelijoilla yleensä on todettu olevan 

enemmän ääniongelmia muuhun väestöön verrattuna (Fritzell, 1996; Simberg, Sala & 

Rönnemaa, 2004). Opiskelijoiden ääniongelmien on ajateltu ainakin osittain liittyvän 

opiskelijoiden elämäntyyliin, jolloin työn aloittamiseen liittyvän elämänmuutoksen 

myötä ääniongelmatkin mahdollisesti vähenevät. 

 

 

1.1.3 Äänihygienisen opastuksen ja äänen käytön koulutuksen vaikutus ääneen 

 

Opettajan ammatti mainitaan perinteisesti aina, kun puhutaan ammattiäänenkäyttäjistä 

(mm. Bele, 2008; Fritzell, 1996; Simberg ym., 2004; Thomas, de Jong, Kooijiman, 

Donders & Cremers, 2006). Opettajat ovatkin listojen kärjessä, kun tutkitaan äänihäiri-

öiden esiintyvyyttä eri ammattiryhmillä (Fritzell, 1996; Titze ym., 1997; Smith, Lemke, 

Taylor, Kirchner & Hoffman, 1998). Niinpä opettajat ovat usein tutkittavina äänihäiri-

öiden ehkäisyä ja hoitoa käsittelevissä tutkimuksissa (ks. Mattiske, Oates & Green-

wood, 1998). Monet tulevat opettajat kärsivät ääniongelmista jo opiskeluaikana (Sim-

berg, Laine, Sala & Rönnemaa, 2000; Thomas ym., 2006) ja useilla heistä oli ollut ääni-

ongelmia jo puberteetti-iässä (Thomas ym., 2006). Olisikin erittäin tärkeää puuttua ää-

niongelmiin ennen kuin niistä tulee kroonisia. Varhaista puuttumista varten Simberg, 

Laine, Sala ja Rönnemaa (2001) ovat kehittäneet terveydenhoitajien käyttöön seulan, 

johon kuuluu äänen kuulonvarainen arviointi ja kyselytutkimus. Tutkijat toteavat, että 

terveydenhoitajat oppivat lyhyen koulutuksen jälkeen seulomaan opiskelijoiden ääniä. 

He ehdottavatkin, että opiskelijoiden terveydenhoitopalveluja kehitettäisiin niin, että 

kaikki opettajaksi opiskelevat seulottaisiin äänihäiriön varalta, ja että kaikille, joilla seu-
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lonnassa ilmenee ääniongelmia, voitaisiin taata riittävät tutkimus- ja hoitomahdollisuu-

det.  

 

Pelkkä ongelmien tutkiminen ei tietenkään riiitä, vaan seulonnan lisäksi tulevien am-

mattiäänenkäyttäjien ääneen on kiinnitetty huomiota tutkimalla äänihygienisten ohjei-

den ja ääniharjoitteiden vaikutusta opiskelijoiden ääneen. Timmermans, De Bodt, Wu-

yts ja Van de Heyning (2005) tutkivat äänihygienian ja äänen käytön opetuksen vaiku-

tusta äänen laatuun tulevilla radiotoimittajilla. Aikaisemmassa tutkimuksessa tulevilla 

radiotoimittajilla oli todettu olevan heikko äänen laatu sekä äänelle haitallisia tapoja. 

(Timmermans ym., 2002) Äänihygienisillä ohjeilla ei tutkimuksen mukaan näyttänyt 

olevan vaikutusta tulevien radiotoimittajien käyttäytymiseen vaan haitallinen äänen-

käyttö, tupakointi, stressi ja myöhäisen ruokailut olivat yhtä yleisiä äänihygienisen 

opastuksen jälkeen kuin ennen sitä. Äänihygienisellä kuntoutuksella ei myöskään ollut 

vaikutusta opettajien omaan arvioon äänestään Royn ym. (2002) tutkimuksessa. Sitä 

vastoin akustissa mittauksissa heidän äänensä oli hieman parantunut äänihygienisen 

kuntoutuksen jälkeen. Chan (1994) puolestaan havaitsi, että terveääniset lastentarha-

niopettajat onnistuivat parantamaan ääntään äänihygienisen ohjelman avulla. Royn ym. 

(2002) tutkimuksessa todettiin edelleen äänenvahvistimen käytöllä olevan vielä positii-

visempi vaikutus opettajien subjektiiviseen kokemukseen äänestään kuin äänihygieni-

sellä opastuksella. 

 

Optimaalisen äänen laadun voi saavuttaa käyttämällä ääntöelimistöä mahdollisimman 

taloudellisesti (Laukkanen, 2009; Master, De Biase, Chiari & Laukkanen, 2008). Äänen 

käytön harjoittelu voi auttaa tuottamaan ääntä suuremmalla äänenpainetasolla tai aina-

kin tuottamamaan voimakkaamman kuuloista ääntä. Jo hyvinkin pieni lisäys ääniener-

giassa tietyillä taajuuksilla saa äänen kuulostamaan voimakkaammalta, vaikka äänen-

painetasossa ei tapahtuisi merkittäviä muutoksia. Leino, Laukkanen ja Radolf (2011) 

totesivat, että ääniharjoitusten avulla voidaan saada aikaan kuulonvaraisesti paremman 

kuuloista ääntä, josta on keskiarvospektristä havaittavissa 3,5 kHz taajuudella voimistu-

nut huippu eli näyttelijän/puhujan formantti. Puhujan formantti saadaan aikaan, kun 

kurkunpään yläpuolista aluetta ja suun etuosaa supistetaan ja samanaikaisesti suun taka-

osaa laajennetaan. 
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Äänen käytön opetusta on tutkittu näyttelijöiden lisäksi myös esimerkiksi tulevilla ra-

diotoimittajilla. Yli yhdeksän kuukautta kestäneellä opetuksella oli tilastollisesti merkit-

sevä vaikutus tulevien radiotoimittajien äänen laatuun kuulonvaraisesti arvioituna 

(Timmermans ym., 2005). Myös Bele, Laukkanen ja Sipilä (2010) ovat tutkineet tule-

vien radiotoimittajien ääntä. Heidän tutkimuksessaan kolmen viikon ääniharjoittelulla 

saatiin aikaan tilastollisesti merkitseviä muutoksia vain harvoissa akustisissa mittareis-

sa. Sen sijaan kuulonvaraisesti arvioituna näiden opiskelijoiden äänen laatu parani, mikä 

näkyi eri akustisissa mittareissa eri opiskelijoilla. Näin lyhyellä harjoittelulla ei saatu 

aikaan niin resonoivia ääniä, että niistä olisi löytynyt puhujan formantti. Kuulonvarai-

sesti arvioituna tulevien ammmattiäänenkäyttäjien äänen laatu vaikuttaisi siis paranevan 

intensiivisen harjoittelun jälkeen, mutta äänen laadun paranemista ei ole saatu näkyviin 

akustisissa mittauksissa. 

 

Jo työelämässä olevien näyttelijöiden äänen käytön koulutuksesta on saatu ristiriitaisia 

tuloksia (Laukkanen, Syrjä, Laitala & Leino, 2004; Walzak, McCabe, Madill & Shread, 

2008). Laukkanen ym. havaitsivat positiivisia, akustisesti havaittavia tuloksia vain kah-

den kuukauden harjoittelun jälkeen, kun taas Walzak ym. totesivat, että vuoden harjoit-

telun jälkeen osalla tutkittavista jotkut akustista mittareista antoivat joko saman tai jopa 

huonomman tuloksen kuin tutkimuksen alussa. 

 

Puheterapeutit joutuvat paitsi puhumaan paljon myös toimimaan äänen käytön malli-

esimerkkinä työssään muun muassa edellämainituille ammattiryhmille (Eerola, 1989; 

Titze ym., 1997). Kuitenkin tulevilla puheterapeuteilla itsellään on jo ennen valmistu-

mista todettu esiintyvän ääniongelmia (Gottliebson ym., 2007; Van Lierde ym., 2010). 

Taulukkoon 1 on koottu tulevia puheterapeutteja koskevat äänitutkimukset. Gottliebso-

nin ym. (2007) tutkimuksessa 12 prosenttia (N = 104) puheterapeuttiopiskelijoista il-

moitti kärsivänsä äänioireista. Luku on hieman pienempi kuin suomalaisilla yliopisto-

opiskelijoilla keskimäärin. Simbergin ym. (2004) tutkimuksessa 20 prosentilla suoma-

laisista kasvatustieteen opiskelijoista esiintyi ääniongelmia, kun taas useita eri aloja 

opiskelevista opiskelijoista koostuvassa ryhmässä 17 prosenttia (N = 220) ilmoitti kär-

sivänsä kahdesta tai useammasta äänioireesta viikoittain tai useammin. 

 
Warhurst, Madill, McCabe, Heard ja Yiu (2012) vertasivat tulevien puheterapeuttien 

normaalilla puheäänellä tuotettua fonaatiota fonaatioon, joka oli tuotettu mahdollisim-



9 
 

man puhtaalla äänellä (engl. clear). Tilastollisesti merkitsevää eroa fonaatioiden välillä 

ei löytynyt alku- eikä loppuvaiheen opiskelijoilta. Tutkimuksessa jaettiin lisäksi puhete-

rapeuttiopiskelijat kahteen ryhmään sen perusteella, oliko heidän äänensä kuulonvarai-

sesti arvioituna puhdas vai ei. 

 

Taulukko 1. Tutkimukset tulevien puheterapeuttien äänen piirteistä ja ääniongelmista. 

 
 

Tutkimuksen 
tavoite 

Tutkittavat Menetelmät Keskeisimmät tulok-
set 

Warhurst 
ym., 2012 

Puheterapeutiksi 
opiskelevien  
äänen puhtau-
den selvittämi-
nen 

Alkuvaiheen opis-
kelijat (n = 41),  
Loppuvaiheen 
opiskelijat  
(n = 34) 

/a/-vokaalin maksi-
miääntö normaalilla 
ja mahdollisimman 
puhtaalla äänellä. 
Akustinen analyysi ja 
kuulonvarainen arvi-
ointi. 

Äänen puhtauden 
jakautumisessa ei ollut 
eroa ryhmien tai eri 
fonaatiotehtävien välil-
lä. Kuulonvaraisesti 
puhtaaksi arvioiduissa 
äänissä oli merkitse-
västi vähemmän jitte-
riä ja shimmeriä ja 
korkeampi HNR (dB). 
Loppuvaiheen opiske-
lijoilla tilastollisesti 
merkitsevästi vähem-
män perturbaatiota. 
 

Van  
Lierde ym., 
2010 

Äänenlaadun 
riskitekijöiden, 
ääniongelmien 
ja kiputilojen  
esiintyminen  
puheterapeutti-
opiskelijoilla 

Neljän vuosikurssin 
puheterapeuttiopis-
kelijat (N = 197) 

Dysphonia severity 
index (DSI), kuulon-
varainen äänen arvi-
ointi (GRBAS), the 
voice handicap index 
(VHI), kyselylomake 
riskitekijöistä, ää-
niongemista ja kiputi-
loista puhues-
sa/puhumisen jäl-
keen. 

Opiskelijoilla rajatilan 
äänen laatu (DSI, 
68/100); ei tilastolli-
sesti merkitsevää eroa 
alku- ja loppuvaiheen 
opiskelijoiden äänen 
laadussa; 93 % opiske-
lijoista raportoi koke-
neensa erilaisia kiputi-
loja (kurkku/pääkipu) 
joskus tai useammin 
puhumisen aika-
na/puhumisen jälkeen. 
 

Gottliebson 
ym., 2007 

Puheterapeutti-
opiskelijoiden 
ääniongelmien 
selvittäminen 

Ensimmäisen vuo-
sikurssin opiskelijat 
kahdessa eri yli-
opistossa (N = 104) 

Tutkimushenkilöt 
seulottiin kuulonva-
raisen arvion perus-
teella (The Quick 
Screen for Voice). 
Ne, joilla esiintyi 
poikkeavia äänen 
piirteitä, täyttivät 
kyselyn. Niille, joilla 
myös kyselyn perus-
teella esiintyi äänion-
gelmia, tehtiin en-
doskopiatutkimus. 

Seulassa 14 prosentilla 
poikkeavia äänen piir-
teitä esiintyi yksi tai 
enemmän. Myös kyse-
lyn perusteella 12 
prosentilla oli äänion-
gemia. Yhdeltä tutkit-
tavalta löytyi molem-
minpuoliset  
äänihuulikyhmyt 
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Kuulonvaraisesti arvioituna tilastollisesti merkitsevää eroa opintojen alku- ja loppuvai-

heessa olevien opiskelijoiden välillä ei ollut. Opintojensa alkuvaiheessa olevista opis-

keljoista 13 prosentilla ja opintojensa loppuvaiheessa olevista opiskelijoista 17 prosen-

tilla esiintyi kuulonvaraisen arvioinnin perusteella jokin epätyypillinen äänen piirre 

(esim. vuotoisuus, narina, karheus tai puristeisuus). Akustisessa analyysissä opintojensa 

loppuvaiheessa olevilla opiskelijoilla oli kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi vähem-

män perturbaatiota kuin opintojensa alkuvaiheessa olevilla opiskelijoilla. Lisäksi puh-

taiksi arvioiduissa äänissä oli merkitsevästi vähemmän taajuuden ja amplitudin vaihte-

lua sekä korkeampi signaali-kohinasuhde kuin muissa äänissä.  

 

 
1.2 Äänen laadun arviointi 

 

Koska äänen laatua kuvaillaan subjektiivisten havaintojen pohjalta, on yksiselitteisiä 

määritelmiä ja arviointimenetelmiä vaikea kehittää (Ternström, 2005). Niinpä voisi olet-

taa, että objektiivisia menetelmiä käyttämällä ääni voitaisiin yksiselitteisesti luokitella 

normaaliksi tai häiriintyneeksi. Näin ei kuitenkaan ole vaan myös objektiivisten mene-

telmien kehittäminen vaatii vielä paljon työtä. Esimerkiksi akustisen analyysin perus-

teella äänen luokittelu voi olla vaikeaa. Äänen analysointiohjelmat saattavat jonkin piir-

teen perusteella määritellä äänen häiriintyneeksi ja päinvastoin häiriintynyt ääni voi 

joidenkin parametrien osalta vaikuttaa jopa normaalia ääntä paremmalta (Sellman, 

2004). Jotta ääntä voitaisiin arvioida mahdollisimman luotettavasti, tulisi käyttää mah-

dollisimman monipuolisia menetelmiä (Milstein & Hicks, 2007). Monipuoliseen äänen 

arviointiin kuuluu huolellinen esitietojen keräys, kuulonvarainen arviointi, akustinen 

analyysi sekä äänielimistön tarkastaminen. Tässä kappaleessa keskitytään akustisen 

analyysin ja kuulonvaraisen arvioinnin tarkasteluun. 

 

 

1.2.1 Äänen akustinen analyysi 

 

Äänen akustisella analyysillä voidaan täydentää muiden tutkimusmenetelmien avulla 

saatuja tuloksia (Sellman, 2004). Akustinen analyysi voi myös olla apuna sellaisille 

puheterapeuteille ja foniatreille, jotka tapaavat potilaita harvoin tai jotka eivät vielä ole 

harjaantuneet kuuntelemaan eroja äänen laadussa. Kuitenkin myös akustisessa analyy-
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sissä on heikkoutensa. Ihmisääni on moniulotteinen, mutta akustinen analyysi muuntaa 

sen kaksiulotteiseksi (Ternström, 2005). Sen vuoksi pelkän akustisen analyysin perus-

teella ei voi päätellä, miltä ääni todellisuudessa kuulostaa. Tietokoneohjelmat osaavat 

hyvin erotella todellisia jaksollisia ääniä. Ihmisäänessä värähtelyjaksot eivät kuitenkaan 

toistu täysin samanlaisina vaan ne ovat kvasiperiodisia (Kent & Read, 2002, s. 76–77). 

Siksi ihmisäänen jatkuvasti vaihtelevat piirteet asettavat haasteita akustiselle analyysil-

le. Mikään analyysiohjelma ei myöskään kerro, mistä äänisignaalissa mahdollisesti 

esiintyvät epäsäännöllisyydet johtuvat (Sellman, 2004). 

 

Äänen akustiset ominaisuudet määräytyvät äänihuulten värähtelyn ja ääntöväylän muo-

don perusteella (Sundberg, 2005). Tyypillisimmät akustisen analyysin mittarit ovat pe-

rustaajuus, perturbaatio, signaali-kohinasuhde, intensiteetti ja äänen spektrografia (Boo-

ne ym., 2010, s. 150). Yksi käytetyimmistä analyysiohjelmista on Multi-Dimensional 

Voice ProgramTM (Sellman, 2004). Sen avulla voi nauhoittaa ja tallentaa digitaaliseen 

muotoon korkealaatuisia ääninäytteitä ja analysoida niistä 33 eri parametria. Nämä pa-

rametrit voidaan jakaa seuraavaan kuuteen ryhmään: 1) perustaajuuden mittarit, 2) ly-

hyt- ja pitkäaikaiset perustaajuuden perturbaatiomittarit, 3) amplitudin perturbaatiomit-

tarit, 4) äänen katkoja ja subharmonisuutta mittaavat parametrit, 5) hälyä mittaavat pa-

rametrit ja 6) tremoria mittaavat parametrit. Toinen yleisesti käytetty analyysiohjelma 

on Praat (esim. Deliyski, Shaw & Evans, 2005; Oğuz, Kili ̧c & ̧Safak, 2011; Warhurst 

ym., 2012). Ohjelmat antavat yhteneväisiä arvoja joidenkin parametrien osalta, mutta 

esimerkiksi näillä ohjelmilla mitattuja shimmerin arvoja tai signaali-kohinasuhdetta ei 

voi verrata keskenään (Oğuz ym., 2011). Kuulonvaraisen arvioinnin kanssa hyviä vas-

taavuuksia on saatu perustaajuus-, perturbaatio- ja kohinamittareilla. 

 

Äänen perustaajuus 

Äänen perustaajuus (F0) ilmaistaan äänihuulten värähdysten lukumääränä sekunnissa 

(Laukkanen & Leino, 2001, s. 41). Sen yksikkö on hertsi (Hz). Suomalaisen nuoren 

naisen perustaajuus on noin 200 Hz (Mäenniemi, 2000). Ihmisääni ei kuitenkaan koostu 

vain yhdestä taajuudesta vaan siitä voidaan mitata useita taajuuksia (Speaks, 1999, s. 

156–158). Jaksollisessa äänessä perustaajuus on alin mitattava taajuus ja muut taajuudet 

ovat sen kerrannaisia. Perustaajuuden voi mitata ääninäytteen soinnillisista osista tai 

pelkästä fonaatiosta (Baken & Orlikoff, 2000, s. 146–149). Perustaajuus ei kuitenkaan 
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luonnollisessa äänessä pysy vakiona, joten ääninäytteistä tarkastellaan usein keskimää-

räistä perustaajuutta ja perustaajuuden vaihtelua (Baken & Orlikoff, 2000, s. 168–170). 

 

Perturbaatio 

Lyhyen aikavälin epäsäännöllisyyttä aallonmuodossa kutsutaan perturbaatioksi. Pertur-

baatiota voi esiintyä äänen taajuudessa ja amplitudissa. Äänihuulten värähtelyjaksojen 

epäsäännöllisyyttä eli taajuuden vaihtelua mittaa jitter (esim. Baken & Orlikoff, 2000, s. 

190–213). Ääniaallon amplitudin eli intensiteetin perturbaatiota mittaa shimmer. Tut-

kimuksissa käytetään monia eri algoritmejä eli laskumenetelmiä perturbaation mittaa-

miseen (Sellman, 2004). Jitteriä ja shimmeriä esiintyy usein äänihäiriöiden yhteydessä, 

mutta niitä on havaittavissa myös normaaliksi luokiteltavissa äänissä. Normaalissa ää-

nessä jitteriä on vähemmän kuin yksi prosentti ja shimmeriä vähemmän kuin 0.35 dB 

(Milstein & Hicks, 2007). Mäenniemen (2000) selvityksen mukaan suomalaisten 20–

29-vuotiaiden naisten prosentuaalisen jitterin normiarvo MDVP-ohjelmalla mitattuna on 

0,79–0,93 ja shimmerin normiarvo 0,34–0,35 dB. Arvojen vaihtelu perustuu siihen, että 

arvoja tutkittiin kahden erilaisen fonaatiotehtävän avulla.  

 

Perturbaatioon voivat vaikuttaa neurologiset, biomekaaniset, kurkunpään anatomiaan 

liittyvät, fonaatiotehtävään liittyvät ja mittaukseen liittyvät tekijät (Rantala, 2000; Sell-

man, 2004). Neurologisia tekijöitä ovat motoristen yksiköiden määrä ja hermoimpuls-

sien nopeus kilpirusto-kannurustolihaksessa, jotka vaikuttavat lihaksen supistusvoimaan 

ja sitä kautta perturbaatioon (Larson, Kempster & Kistler, 1987). Biomekaanisia tekijöi-

tä ovat äänihuulten epäsymmetria, verenkierto, hengitys, ääniväylän muutokset, äänen-

painetaso (SPL) ja perustaajuus (F0) (Rantala, 2000; Sellman, 2004). Sukupuoli ja ikä 

vaikuttavat kurkunpään anatomiaan. Naisilla absoluuttinen jitter on pienempi ja suh-

teellinen jitter suurempi kuin miehillä. Jitterarvot ovat lapsilla ja aikuisilla naisilla mel-

ko samansuuruiset. Shimmerarvot ovat naisilla miehiä pienemmät. Perturbaatio lisään-

tyy ikääntyvillä. Fonaatiotehtävä voi sisältää jatkuvaa puhetta tai pidennetyn vokaalin 

tuottamisen. Myös vokaalin laatu vaikuttaa perturbaatioarvoihin. Fonaatiotehtävän sys-

temaattinen harjoittelu voi pienentää jitterarvoja normaaliäänisillä henkilöillä (Ferrand, 

1995). Mittaustuloksia verratessa tulee ottaa huomioon, että vain samalla laskukaavalla 

laskettuja tuloksia voi verrata keskenään (Rabinov, Kreiman, Gerratt & Bielamowicz, 

1995). Mittauksiin vaikuttavat myös äänentallennusjärjestelmä, analyysilaitteisto, näyt-
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teenottotaajuus, näytteen kesto (Rabinov ym., 1995) ja näytteen mittauskohta (Lieber-

man, 1961). 

 

Kohina 

Puheäänen signaalissa kuluu aina jonkinlaista taustakohinaa (Speaks, 1999, s. 180). 

Signaalin ja taustakohinan välistä suhdetta voidaan mitata desibeleissä signaali-kohina-

suhteella (signal/noise, S/N). Positiivinen S/N-suhde tarkoittaa, että signaalin taso ylit-

tää kohinatason. Negatiivinen suhde puolestaan tarkoittaa sitä, että kohinataso ylittää 

signaalitason ja 0 dB S/N-suhde tarkoittaa, että signaalin ja kohinan tasot ovat yhtä suu-

ret. Jos esimerkiksi signaali esitettäisiin 70 dB intensiteetillä (SPL) ja taustakohina olisi 

66 dB (SPL), niin signaali-kohinasuhde olisi: dB S/N = 70 – 66 = +4 dB. Suhdetta voi-

daan mitata myös käänteisesti, jolloin kyseessä on kohina-signaalisuhde. Esimerkiksi 

MDVP-ohjelmassa kohinan määrää signaalissa mitataan NHR-parametrilla (noise-to-

harmonic ratio) (Sellman, 2004). Suomalaisten 20–29-vuotiaiden naisten NHR nor-

miarvo on Mäenniemen (2000) mukaan 0,12. 

 

 

1.2.2 Äänen kuulonvarainen arviointi 

 

Varsinkin kliinisessä työssä ääntä arvioitaessa käytetään useimmiten kuulonvaraisia 

menetelmiä, koska niissä on paljon hyviä puolia (Kent, 1996). Kuulonvarainen arviointi 

on helppoa ja halpaa toteuttaa, ja esimerkiksi yksinkertainen äänioireiden seulonta on-

nistuu jopa terveydenhoitajan vastaanotolla (Simberg ym., 2001). Toisaalta kuulonva-

rainen arviointi on myös hyvin arka virheille ja ennakkoasenteille (Kent, 1996). Kuulija 

voi ääntä arvioidessaan kuvitella kuulevansa jotain sellaista, mitä oikeasti ei kuulu tai 

häneltä voi jäädä jotain kuulematta. Puhujan ulkoiset piirteet tai kuuntelijan tieto puhu-

jan taustasta ja mahdollisista ääniongelmista voivat vaikuttaa kuulijan arvioon äänen 

laadusta, mutta joskus arviointi voi olla luotettavampaa luonnollisessa tilanteessa kuin 

nauhalta kuuntelemalla. Myös kuulijan harjaantuneisuus vaikuttaa arvioon (Kreiman, 

Gerratt, Precoda & Berke, 1992). Niinpä joissain äänitutkimuksissa kuulonvaraisen ar-

vioinnin tekemistä on harjoiteltu ryhmässä, jotta arviointitapa tulisi tutuksi ja eri henki-

löiden arviot lähenisivät toisiaan (esim. Bele 2005). Toisaalta silloinkin kahden eri ryh-

män arviot voivat poiketa toisistaan. Kaliforinian yliopistossa (University of California, 

Los Angeles, UCLA) on kehitetty äänen analysointiohjelma, joka yhdistää kuulonvarai-
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sen arvioinnin ja synteettisen referenssiäänen (Kreiman, Antonanzas-Barroso & Gerratt, 

2010). Ohjelmalla on monia käyttökohteita, mutta siitä voi olla apua myös kuulonvarai-

sen arvioinnin luotettavuuden tarkastelussa ja lisäämisessä. 

 

Kuulonvaraisessa arvioinnissa käytetty käsitteistö on kirjavaa, mikä hankaloittaa paitsi 

tutkimustulosten tulkintaa myös kliinistä työtä (Hammarberg, 2000). Vaikka kuulonva-

raiseen arviointiin liittyy ongelmia, ei sitä arviointimenetelmänä pidä kuitenkaan hylätä, 

koska se voi usein olla ainoa saatavilla oleva menetelmä. Tietoisuus kuulonvaraisten 

menetelmien validiteetin ja luotettavuuden riskeistä on tärkeää, jotta menetelmiä voitai-

siin käyttää tehokkaasti.  

 

Äänen kuulonvaraiseen arviointiin on kehitetty menetelmiä, joiden tarkoituksena on 

yhdenmukaistaa kuulonvaraista arviointia ja vähentää subjektiiviseen arviointiin liitty-

viä ongelmia (Taulukko 2.). Yksi eniten käytetyistä menetelmistä on GRBAS (Wuyts 

ym., 2000). Siinä arvioidaan äänen poikkeavuuden astetta (G, grade), karheutta (R, 

rough), vuotoisuutta (B, breathy), voimattomuutta (A asthenic) ja puristeisuutta (S, 

strained) (Hirano, 1981). Näitä piirteitä arvioidaan asteikolla nollasta kolmeen. Tutki-

muksissa on todettu, että yhdenmukaisimpia arvioita eri kuulijoiden välillä saadaan ää-

nen poikkeavuuden asteesta ja eriävimpiä äänen voimattomuudesta (De Bodt, Wuyts, 

Van de Heyning & Croux, 1997; Kreiman, Geratt & Precoda, 1990; Dejonckere, Ob-

bens, De Moor & Wieneke, 1993). GRBAS-menetelmään verrattuna paljon enemmän 

arvioitavia piirteitä on ruotsalaisessa Stockholm Voice Evaluation Approach (SVEA) -

menetelmässä, jonka tarkoituksena on ollut yhtenäistää äänen arvioinnissa käytettävää 

käsitteistöä ja luoda standardoitu menetelmä äänen arviointiin kuitenkaan yksinkertais-

tamatta termejä liikaa (Hammarberg, 1986, 2000).  

 
Uudempi menetelmä on The Consensus Auditory-Perceptual Evaluation of Voice (CA-

PE-V), jota on ollut kehittämässä kansainvälinen ryhmä ääniasiantuntijoita (Kempster, 

Gerrat, Verdolini Abbot & Barkmeier-Kraemer, 2009). Ryhmän tarkoituksena oli kehit-

tää standardoitu äänen arvioinnin menetelmä, joka olisi helposti toistettavissa ja jonka 

avulla arvioinnin tulokset olisivat helposti tallennettavissa myöhempää vertailua varten. 

Menetelmässä on tarkkaan määritelty, millaisia tehtäviä arvioitava henkilö tekee ja 

kuinka tehtävät arvioidaan. Tehtäviin sisältyy fonaatio, lukutehtävä ja spontaanipuhe. 

Menetelmän avulla arvioidaan kuutta äänen osa-aluetta: äänen poikkeavuuden aste, kar-
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heus, vuotoisuus, puristeisuus, äänen korkeus ja äänen kuuluvuus. Näitä piirteitä arvioi-

daan visuaalis-analogisella asteikolla (visual analog scale, VAS). VAS-jana on 100 mm 

pitkä jana, johon arvioija merkitsee, kuinka paljon arvioitavaa piirrettä äänessä on. CA-

PE-V sisältää myös kaksi määrittelemätöntä janaa. Näitä voidaan käyttää mittaamaan 

esimerkiksi äänen nasaalisuutta, vapinaa tai narinaa.  

 

Taulukko 2. Äänen kuulonvaraisessa arvioinnissa käytettäviä menetelmiä 

Menetelmä Arvioitavat äänen piirteet Asteikko 

GRBAS(I) Yleislaatu, karheus, vuotoisuus, voimattomuus, puristeisuus 0–3 
VAS 

SVEA Afonia, vuotoisuus, hyper-/hypofunktionaalisuus, narina, karheus, 
kirskuvuus, huojuvuus äänen laadussa/korkeudessa, fonaatiokatkok-
set, diplofonia, modaali/falsetto rekisteri, äänen korkeus, äänen voi-
makkuus 
 

VAS 

CAPE-V Yleislaatu, karheus, vuotoisuus, puristeisuus, äänen korkeus, äänen 
voimakkuus. Mahdollisuus arvioida myös muita piirteitä (esim. nari-
na, nasaalisuus, tremor) 

VAS 

 

 

CAPE-V erottelee VAS-janan ja tarkasti määriteltyjen tehtävien ansiosta tarkemmin 

pienet erot samassa äänessä ja eri äänten välillä kuin aikaisemmin käytetyt menetelmät 

(Karnell ym., 2007), mutta neljäportaisen GRBAS-menetelmän avulla saadaan var-

memmin yhteneviä arvioita eri kuuntelijoiden välillä (Wuyts, De Bodt & Van de 

Heyning, 1999). Herkkyyden lisäämiseksi myös GRBAS- ja SVEA-menetelmiä on tut-

kimuksissa täydennetty VAS-janalla (mm. Ala-Nissilä, 1999; Bele, 2005; Hammarberg, 

2000; Simberg ym., 2001). Kuten kappaleessa 1.1 todettiin, normaalin ja häiriintyneen 

äänen väliin ei oikeastaan voi vetää tarkkaa rajaa vaan kyseessä on jatkumo. VAS-jana 

kuvastaa tätä jatkumoa, mutta joskus tutkimuksissa joudutaan määrittelemään, missä 

kohdassa VAS-janassa on normaalin ja häiriintyneen äänen raja. Esimerkiksi Simberg 

ym. (2001) määrittelivät äänihäiriön rajan 34 mm kohdalle.  

 

 

1.2.3 Äänen akustisen analyysin ja kuulonvaraisen arvioinnin vastaavuus 

 

Akustinen analyysi ei välttämättä ole kovin tarkka, kun analysoidaan äänihäiriöitä 

(Eadie & Doyle, 2005), kun taas kuulonvaraisen arvioinnin avulla on vaikeaa tehdä eroa 
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normaalien äänien välillä (Rabinov ym., 1995). Rabinov ym. toteavatkin, että kuulonva-

rainen arviointi on luotettavampi vaihtoehto häiriintyneen äänen arviointiin, kun taas 

akustisen analyysin avulla voidaan luotettavammin arvioida normaaliksi luokiteltuja 

ääniä. Kuulonvaraisen arvioinnin ja akustisen analyysin puutteita voidaankin paikata 

käyttämällä menetelmiä yhtäaikaisesti (Kent, 1996). Näin voidaan parantaa arvioinnin 

luotettavuutta (Eadie & Doyle, 2005). Akustisen analyysin yhdistäminen tiettyihin kuu-

lonvaraisesti havaittuihin piirteisiin ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Esimerkiksi Bhuta, 

Patrick ja Garnett (2004) totesivat vain kolmen MDVP-ohjelman parametrin (VTI, 

NHR, SPI) korreloivan GRBAS-menetelmän kanssa.  

 

Tutkimuksissa on todettu, että korkeat perustaajuuden arvot ovat yhteydessä vuotoiseen 

äänenlaatuun (Hammarberg ym., 1980; Wolfe & Martin, 1997) ja matalat arvot puristei-

seen, karheaan, käheään ja narisevaan ääneen (Hammarberg ym., 1986; Hammarberg 

ym., 1980; Wolfe & Martin, 1997). Signaali-kohinasuhteen on todettu korreloivan ää-

nen poikkeavuuden asteen sekä karhean ja narisevan äänen kanssa (Bhuta, ym., 2004; 

Eskenazi, Childers & Hicks, 1990). Kun äänihuulet eivät sulkeudu täydellisesti, syntyy 

ääniraossa turbulenttia hälyä (Lee & Childers, 1991). Tämä on tyypillistä esimerkiksi 

vuotoisille äänille. 

 

Perturbaatiotutkimuksista on saatu ristiriitaisia tuloksia (Rantala, 2000). Jos äänessä on 

paljon perturbaatiota, kutsutaan ääntä useimmiten karheaksi. Perturbaatiota on normaa-

lia enemmän myös sellaisissa äänissä joita on kuvailtu vuotoisiksi, käheiksi, epätasai-

siksi, vapiseviksi, diplofonisiksi tai nariseviksi (Eskenazi ym., 1990; Hammarberg, 

1986; Wolfe & Martin 1997). Puristeinen ääni sitä vastoin voi vähentää jitterin määrää 

(Klingholz & Martin 1985; Mendoza & Carballon, 1998). Tämä voi johtua siitä, että 

puristeisuuden aiheuttaman tiukempi äänihuulisulku saa aikaan tasaisemman äänihuuli-

värähtelyn (Rantala, 2000). 

 

Pitkäaikaiskeskiarvospektrissä (Long time average spectrum, LTAS) miehillä 3–4 

kHz:n ja naisilla 4–5 kHz:n taajuudella todettava huippukohta eli puhujan formantti on 

löydetty akustisen analyysin avulla kuulonvaraisesti arvioituna soinnikkaalta kuulosta-

vista äänistä ainakin suomalaisista (Leino ym., 2011), brasilialaisista (Master ym., 

2008), saksalaisista (Nawka, Anders, Cebulla & Zurakowski, 1997) ja norjalaisista (Be-

le, 2006) miesäänistä. Puhujan formantti voi löytyä myös äänistä, jotka kuulostavat 
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soinnikkailta, mutta joita ei mielletä hyviksi ääniksi (Bele, 2006). Tällöin energiahuippu 

voi mahdollisesti johtua äänen nasaalisuudesta, karheudesta tai narinasta. 

 

Taulukko 3. Kuulonvaraisesti arvioitujen äänen laatupiirteiden akustiset mittausmene-
telmät. 
 
Äänen piirre Akustinen mittausmenetelmä 

Äänen yleislaatu F0, Signaali-kohinasuhde, perturbaatio, LTAS 

Karheus F0 (Matala), signaali-kohinasuhde, perturbaatio 

Vuotoisuus F0 (Korkea), signaali-kohinasuhde, perturbaatio 

Puristeisuus F0 (Matala), perturbaatio (matala) 

Narina F0 (Erittäin matala), signaali-kohinasuhde, perturbaatio 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella logopedian opiskelijoiden äänen 

piirteitä opiskelun alku- ja loppuvaiheessa kuulonvaraisen arvioinnin ja akustisen ana-

lyysin perusteella. Lisäksi tarkastellaan äänen käyttöä tutkimalla eroja normaalissa pu-

heäänessä ja äänessä, joka on koetettu tuottaa mahdollisimman hyvin. Lopuksi tutkitaan 

käytettyjen menetelmien vastaavuutta. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

1. Eroaako ensimmäisen ja valmistuvan vuosikurssin opiskelijoiden äänen laatu 

toisistaan akustisesti ja kuulonvaraisesti arvioituna? 

 

2. Onko normaalin puheäänen ja mahdollisimman hyvän äänen välillä eroa ensim-

mäisen tai valmistuvan vuosikurssin opiskelijoilla akustisesti ja kuulonvaraisesti 

arvioituna? 

 

3. Vastaavatko kuulonvaraisesti arvioidut äänen piirteet akustisen analyysin tulok-

sia? 
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3 MENETELMÄT 

 

3.1 Tutkittavat ja aineiston kerääminen 

 

Tutkittavina olivat Oulun yliopiston logopedian koulutusohjelman alku- ja loppuvai-

heen opiskelijat. Alkuvaiheen opiskelijat koostuivat ensimmäisen vuosikurssin opiskeli-

joista. Loppuvaiheen opiskelijat valikoituivat opiskelijoista, jotka olivat työstämässä pro 

gradu -tutkielmaansa. Alkuvaiheen opiskelijat kutsuin tutkimukseen luentovierailulla 

sekä tutkimuskutsulla, jonka jätin logopedian oppiaineen ilmoitustaululle (LIITE 1). 

Loppuvaiheen opiskelijat kutsuin tutkimukseen sähköpostitse. Logopedian opiskelijois-

ta valtaosa on naisia, joten valitsin tutkittaviksi ainoastaan naispuolisia opiskelijoita. 

Koska logopedian opiskelijoita on yleisesti ottaenkin vähän, valintakriteerinä sukupuo-

len lisäksi oli ainoastaan logopedian opintojen vaihe aineistonkeruuhetkellä. Yhteensä 

48 logopedian opiskelijaa suostui osallistumaan tutkimukseen. Molemmissa ryhmissä 

oli 24 opiskelijaa. Aluvaiheen opiskelijoiden keski-ikä oli 22 vuotta ja vaihteluväli 19–

37 vuotta ja loppuvaiheen opiskelijoiden keski-ikä 25 vuotta ja vaihteluväli 23–34 vuot-

ta. Ennen ääninäytteiden nauhoitusta tutkittavat täyttivät suostumuslomakkeen, joka 

toimi samalla esitietolomakkeena (LIITE 2). Lomakkeen avulla varmistin opiskelijan 

opintojen vaiheen sekä keräsin tietoa mahdollisesta logopedian opintojen ulkopuolisesta 

äänenkäytön koulutuksesta. Lisäksi kartoitin muita yleisiä ääneen mahdollisesti vaikut-

tavia seikkoja sekä kysyin opiskelijan omaa arviota mahdollisista muista ääneen vaikut-

tavista seikoista äänityshetkellä. 

 

Kaikki valmistuvan vuosikurssin opiskelijat olivat suorittaneet koulutusohjelmaan kuu-

luvat äänen käyttöön liittyvät kurssit (Äänen käyttö ja äänihäiriöt, 5 op; Äänihäiriöiden 

lääketieteellinen tutkimus ja hoito, 1 op). Lisäksi 13 valmistuvan vuosikurssin opiskeli-

jaa (54 %) oli antanut ääniterapiaa asiakkaalle ja näin perehtynyt vielä syvemmin ääni-

asioihin. Koulutusohjelman ulkopuolella äänenkäytön koulutusta joko teatteri- tai laulu-

harrastuksen vuoksi oli valmistuvan vuosikurssin opiskelijoista saanut kahdeksan (33 

%) ja ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista yhdeksän (38 %). Näissä harrastuksissa 

opiskelijat olivat saaneet vaihtelevasti esimerkiksi äänenmuodostuksen ja ilmaisutaidon 

opetusta.  Lisäksi kaksi (8 %) ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa ja kolme (13 %) 

valmistuvan vuosikurssin opiskelijaa olivat itse saaneet ensimmäisenä opiskeluvuote-

naan ääniterapaa tai äänenhuoltoon liittyvää ohjausta. 
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Taulukko 4. Tutkittavien äänenkäytön koulutus. 

*poislukien äänenkäyttöön liittyvät kurssit valmistuvan vuosikurssin opiskelijoilla 

 

 

Taulukko 5. Mahdollisia tutkittavan ääneen vaikuttavia seikkoja. 

 Ryhmä 1 Ryhmä 2 

lkm % lkm % 

Astma tai hengitystieallergia 1 4 3 13 

Flunssa (ollut juuri tai ehkä tulossa) 2 8 5 21 

Flunssa (nyt) 3 13 5 21 

rasittunut ääni 1 4 2 8 

refluksi 1 4 - - 

aamukäheys tms. - - 3 13 

lihasjännitys/kireys - - 1 4 

ei mitään 15 63 9 37 

 

 

Äänenkäytön koulutuksen lisäksi tutkittavien ääneen äänitystilanteessa on voinut vai-

kuttaa monet muut seikat (Talukko 5). Lähes kaikki tutkittavat olivat savuttomia. Vain 

kaksi valmistuvan vuosikurssin opiskelijaa ilmoitti tupakoivansa hyvin harvoin. Yhdellä 

ensimmäisen vuosikurssin opiskelijalla ja kolmella valmistuvan vuosikurssin opiskeli-

jalla on kyselyn perusteella astma tai hengitystieallergia. Jopa seitsemän ensimmäisen 

vuosikurssin opiskelijaa ja kymmenen valmistuvan vuosikurssin opiskelijaa arvioi, että 

flunssa voi vaikuttaa heidän ääneensä äänitystilanteessa. Kuitenkin vain yhdellä valmis-

tuvan vuosikurssin opiskelijalla flunssaan liittyvä tukkoisuus oli niin selvästi havaitta-

vissa äänestä, että hänet jouduttiin jättämään tulosten tarkastelun ulkopuolelle. Monet 

olivatkin jo parantuneet, flunssa tuntui olevan vasta tulossa tai sen oireet olivat hyvin 

lieviä. Flunssan lisäksi opiskelijat arvioivat, että rasituksella, pitkittyneellä refluksilla, 

 

Ryhmä 1 Ryhmä 2 

lkm % lkm % 

Laulu- tai teatteriharrastus 9 38 9 38 

Saanut ääniterapiaa tai ohjausta 2 8 3 13 

Antanut ääniterapiaa - - 13 54 

Ei äänen käytön koulutusta* 13 54 3 13 
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vuorokauden ajalla ja lihasjännityksellä voi olla vaikutusta heidän ääneensä tutkimus-

hetkellä. Viisitoista ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa ja vain yhdeksän valmistuvan 

vuosikurssin opiskelijaa arvioi, että heidän ääneensä ei äänitystilanteessa vaikuta mi-

kään erityinen seikka.  

 

Nauhoitukset suoritin Oulun yliopistolla logopedian oppiaineen tiloissa loka–joulukuun 

2012 aikana. Yhdeltä loppuvaiheen opiseklijalta nauhoitin uudet näytteet maaliskuussa 

2013 alkuperäisissä näytteissä ilmenneiden laatuongelmien vuoksi. Myös kolmessa fo-

naationäyttessä, neljässä lukunäytteessä ja kuudessa spontaanipuhenäytteessä esiintyi 

laatuongelmia (ilmeisesti vahvistimessa ilmenneiden ongelmien vuoksi), mutta näitä 

tutkittavia en enää saanut uusiin nauhoituksiin vaan häiröt pyrin minimoimaan leikkaa-

malla häiriökohdat mahdollisuuksien mukaan näytteistä. Tulosten tarkastelussa olen 

jätettänyt pois yhden alkuvaiheen opiskelijatn näytteissä ilmenneiden häiriöiden vuoksi 

sekä yhden loppuvaiheen opisekelijan, koska hänen äänestään oli selvästi havaittavissa 

flunssan aiheuttamaa tukkoisuutta. Näin ollen kummassakin ryhmässä oli analyysivai-

heessa 23 tutkittavaa. 

 

Nauhoitukset toteutin äänieristetyssä tilassa. Kaikki äänitykset tein Dell Precision 

T3500 tietokoneella Sony Sound Forge 9 äänitysohjelmalla ja äänitteet tallensin suoraan 

wave-tiedostona Buffalo ministation -kovalevylle (Gelfer & Fendel, 1995; Kent Vorpe-

rian, Kent & Duffy, 2003). Äänen näytteenottotaajuus oli 44,1 Hz ja amplitudin reso-

luutio 32 bittiä. Pieni pallokuvioinen kondensaattorimikrofoni (Sony ECM-88B) oli 

kiinnitettynä tutkittavan vaatteeseen noin 15 senttimetrin etäisyydelle suusta. Titze ja 

Winholtz (1993) suosittelevat pienempää etäisyyttä fonaatioäänityksissä. Koska tässä 

tutkimuksessa nauhoitin myös jatkuvaa puhetta, jossa esimerkiksi klusiilit aiheuttavat 

huomattavia aerodynaamisia muutoksia, sijoitin mikrofonin hieman kauemmas. Mikro-

fonisignaalin esivahvistuksen säädin vahvistimesta (DMP 3) erikseen jokaisen tutkitta-

van kohdalla puhujan äänenvoimakkuuteen nähden sopivaksi (Körkkö, 2012). Maalis-

kuun nauhoituksissa käytetin eri vahvistinta (Saffire PRO40) ensimmäisessä vahvisti-

messa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Esivahvistuksen säädin tällä vahvistimella sa-

moin kuin edellisellä.  

 

Suostumus- ja esitietolomakkeen täyttämisen jälkeen tutkittava siirtyi äänieristettyyn 

tilaan. Annoin tutkittavalle ohjeet sanallisesti, jonka jälkeen hän siirtyi ikkunan taakse 
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toiseen tilaan. Ohjeet oli myös kiinnitetty äänitystilan seinälle noin pään korkeudelle. 

Tutkittavat tekivät tehtävät seisten ja omaan tahtiin. He saivat halutessaan juoda vettä 

missä tahansa tehtävävaiheessa. Ensimmäinen tehtävä oli spontaanipuhe, jossa ohjeistin 

tutkittavia kertomaan esimerkiksi kuluvasta tai edellisestä päivästä. Spontaanipuheen 

aikana säädin mikrofonisignaalin esivahvistuksen puhujalle sopivaksi. Kun olin säätänyt 

tason, laitoin nauhoituksen päälle ja nauhoitin puhetta vähintään 20 sekuntia. Tämän 

jälkeen tutkittavat tuottivat pidennetyn /a/-vokaalin kolme kertaa normaalilla äänen kor-

keudella ja voimakkuudella. Ohjeena oli tuottaa fonaatiota noin 5–7 sekunnin ajan. Li-

säksi nauhoitin lukunäytteen, joka niin ikään luettiin normaalilla äänen korkeudella ja 

voimakkuudella. Kaksi viimeksi mainittua tehtävää tehtiin pienen tauon jälkeen uudes-

taan, mutta tällä kertaa mahdollisimman hyvää ja soinnikasta ääntä käyttäen. Tämän 

menettelytavan valitsin, koska puheterapeutit joutuvat ammatissaan toimimaan hyvän 

äänen mallina ja halusin selvittää, pystyvätkö tulevat puheterapeutit tuottamaan hyvää 

ääntä, mikäli heidän omassa äänessään ilmenee epätyypillisiä piirteitä. En kertonut tut-

kittaville etukäteen, että toisessa vaiheessa tehtävät tehdään mahdollisimman hyvää ään-

tä käyttäen, jotta tieto ei olisi vaikuttanut äänen tuottoon ensimmäisessä tehtävävaihees-

sa. Mikäli tutkittava tuotti fonaatiota alle neljä sekuntia, pyysin häntä tekemään fonaa-

tiotehtävät uudestaan, jotta kuulonvaraista arviointia varten saataisiin riittävän pitkä 

näyte. 

 

Aineiston keruun jälkeen koodasin tutkittavat tutkimusnimikkeillä, jotta heidän henki-

löllisyytensä ei paljastu aineiston analysoinnin tai tulosten raportoinnin yhteydessä. Ää-

nitteistä leikkasin soveltuvat pätkät kuulonvaraista arviointia varten Praat-ohjelmalla. 

Alkuperäiset nauhoitteet säilytin tutkimuksen valmistumiseen asti. Nauhoitteista tein 

varmuuskopiot omalle tietokoneelleni. Tutkimuksen aineiston käsittelin ehdottoman 

luottamuksellisesti eikä sitä luovutettu ulkopuolisille. Tutkimuksen päätyttyä luovutin 

kullekin tutkittavalle hänen omaa ääntään koskevat nauhoitteet ja niiden analyysit. 

Kaikki kopiot äänitteistä tuhottiin. Mikäli tutkittava ei halunnut omaa ääntään koskevaa 

aineistoa, se tuhottiin. 
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3.2 Aineiston akustinen analyysi 

 

Akustisen analyysin tein perustaajuutta luukuunottamatta ainoastaan fonaationäytteistä 

(Kay Elemetrics Corp., 2008; Yiu, Worral, Longland & Mitchell, 2000; Kent ym., 

2003). Fonaationäytteistä merkitsin Multi-SpeechTM -ohjelmalla sekunnin sadasosan 

tarkkuudella kolmen sekunnin mittaisen alueen akustista analyysiä varten (Kay Elemet-

rics Corp., 2008, s.72; Kent ym., 2003). Koska lyhimmätkin näytteistä olivat noin neljän 

sekunnin mittaisia, näytteistä oli mahdollista leikata pois alku ja loppu ja valita arvioin-

tiin näytteen tasaisin alue. Tasaisimman alueen valitsin silmämääräisesti aallonmuoto-

kuviosta. Praat-ohjelmalla tehtäviä mittauksia varten merkitsin myös Praat:lla vastaavan 

alueen sekunnin sadasosan tarkkuudella. Jatkuvan puheen näytteistä mittasin vain pe-

rustaajuuden, koska jatkuvasta puheesta muiden akustisten parametrien mittaaminen ei 

ole luotettavaa (Baken & Orlikof, 2000, s. 172–173). Bakenin ja Orlikofin mukaan so-

piva pituus jatkuvan puheen näytteelle perustaajuuden mittaamista varten on vähintään 

14 sekuntia. CAPE-V protokollan mukaan jakuvan puheen näytteiden tulisi olla noin 20 

sekunnin mittaisia (Kempster ym., 2009). Pyrin saamaan jatkuvan puheen näytteistä 

vähintään 20 sekunnin mittaisia, mutta joissakin näytteissä ilmenneiden ongelmien (häi-

riöäänet lukunäytteissä, tutkittavan henkilöllisyyteen viittaavat tiedot spontaanipuhe-

näytteissä) vuoksi jouduin leikkaamaan näytteet noin 15 sekunnin mittaisiksi.   

 

Ääninäytteiden akustisen analyysin tein pääosin MDVP-ohjelmalla (Multi-Dimensional 

Voice ProgramTM,, Kay Elemetrics Corp.) logopedian oppiaineen tiloissa ja laitteistolla. 

Valitsin ohjelman, koska se on yksi eniten käytetyistä analyysiohjelmista, joten tulosten 

vertaaminen muihin tutkimuksiin on luotettavampaa (Sellman, 2004). Tässä tutkimuk-

sessa aineiston analysoinnissa käytin MDVP:n perustaajuutta, perturbaatiota ja kohinaa 

mittaavia parametreja. Perustaajuudesta mittasin keskiarvon (Average Fundamental 

Frequency, F0 Hz). Perturbaatiomittareina käytin prosentuaalista jitteriä (Jitt %), suh-

teellista taajuuden vaihtelua kolmen (Relative Average Perturbation, RAP %) ja viiden 

(Pitch Perturbation Quotient, PPQ %) periodin tasoituskertoimilla, prosentuaalista 

shimmeriä (Shim %) sekä suhteellista amplitudin vaihtelua (Amplitude Perturbation 

Quotient, APQ %). Kohinamittarina käytin kohina-signaalisuhdetta (Noice-to-Harmonic 

Ratio, NHR). Kohinaa mittasin lisäksi Praat-ohjelman kohina-signaalisuhteella (Noice-

to-Harmonic Ratio, NHR) ja signaali-kohinasuhteella (Harmonic-to-Noice Ratio, 
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HNR), koska näiden algoritmien on todettu mittaavaan signaalin ja kohinan välistä suh-

detta luotettavammin kuin MDVP (Boersma, 1993). 

 

 

3.3 Aineiston kuulonvarainen arviointi 

 

Ääninäytteiden kuulonvaraisen arvioinnin toteutti kolme harjaantunutta ääniasiantunti-

jaa. Kuulijoiden valinnassa kriteereinä oli puheterapeutin pätevyys sekä kliininen ko-

kemus äänihäiriöiden arvioinnista ja hoidosta. Lopulta tärkeimmäksi kriteeriksi muo-

dostui kuulijalla käytettävissään oleva aika ja halukkuus osallistua kuulonvaraisen arvi-

oinnin tekemiseen. Arviointi tehtiin jokaisesta tehtävätyypistä. Kuulonvaraisessa arvi-

oinnissa ja akustisessa analyysissä käytin ääninäytteistä mahdollisimman tarkasti samo-

ja kohtia lukuun ottamatta foaationäytteitä. Fonaatiosta arvioitiin kuulonvaraisesti koko 

fonaatio, mutta akustisesti analysoitiin vain kolmen sekunnin mittainen pätkä. Näin ol-

len kuulonvaraisesti arvioitujen fonaationäytteiden pituudet vaihtelivat reilusti. Ääni-

näytteet annoin arvioijille muistitikulla. Näytteet oli jaettu kolmeen kansioon tehtävä-

tyypin mukaan. Kuulijoita ohjeistin kuuntelemaan aina yhden kansion näytteet kerral-

laan, jotta tuntuma arviointiin säilyisi, mutta kuuntelun kuormittavuuden vuoksi kaikki 

eivät näin tehneet. Ääninäytteet olivat kansioissa satunnaisessa järjestyksessä niin, että 

kuulijat eivät tienneet, mitkä fonaatioista ja lukunäytteistä oli tuotettu normaalilla ja 

mitkä mahdollisimman hyvällä puheäänellä. Lisäksi 10 prosenttia näytteistä oli muisti-

tikulla kaksi kertaa arvioijien sisäisen luotettavuuden tarkistamiseksi. 

 

Tässä tutkimuksessa käytin sähköistä arviointilomaketta (LIITE 3). Tämän menettelyta-

van valitsin, koska ääninäytteitä oli paljon ja niiden arvioiminen paperilla olisi ollut 

työlästä. Lisäksi sähköinen arviointi mahdollisti sen, että asiantuntijat saivat tehdä arvi-

oinnin itsenäisesti heille parhaiten sopivana ajankohtana. Arvioijat saivat sähköpostiinsa 

linkin, jonka kautta he pääsivät arviointilomakkeeseen. Lomakkeen pohjana käytin CA-

PE-V -mittaria (Kempster ym., 2009) ja lomake toteutettiin Oulun Yliopiston tietohal-

linnossa. Koska mittarista ei ole olemassa suomenkielistä verisota, jouduttiin mittaria 

soveltamaan. Tämän vuoksi tehtävät eivät vastaa täysin mittarissa mainittuja tehtäviä. 

Mittari on suunniteltu niin, että kuulonvarainen arviointi tehtäisiin luonnollisessa tilan-

teessa, mutta käytännön syistä arviointi toteutettiin nauhoitusten pohjalta. 
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CAPE-V:ssä arvioidaan kuutta äänen laatupiirrettä: 1) Kokonaiskuva (overall severity): 

kuinka poikkeavalta ääni yleisesti ottaen kuulostaa, 2) Karheus (Roughness): kuinka 

epäsäännölliseltä fonaatio kuulostaa, 3) vuotoisuus: kuinka paljon ilmaa karkaa fonaati-

on aikana, 4) Puristeisuus (Strain): kuinka paljon henkilö joutuu ponnistelemaan tuot-

taakseen fonaation (hyperfunktionaalisuus), 5) Äänen korkeus: subjektiivinen havainto 

äänen taajuudesta ja 6) Äänen voimakkuus: subjektiivinen havainto äänen intensiteetis-

tä. Koska äänenpainetasoa ei äänitysvaiheessa kalibroitu, on äänen voimakkuuden arvi-

ointi vain suuntaa-antava. CAPE-V –protokollan mukaan kutakin kohtaa arvioidaan 

VAS-janan (a Visual Analog Scale) avulla. VAS-jana on 100 mm pitkä jana, johon ar-

vioija merkitsee, kuinka paljon arvioitavaa piirrettä äänessä on. Janan vasen reuna ku-

vaa joko normaalia määrää kyseistä piirrettä (kokonaiskuva äänestä, äänen korkeus ja 

äänen voimakkuus) tai piirteen puuttumista (karheus, vuotoisuus ja puristeisuus). Mene-

telmä sisältää myös kaksi määrittelemätöntä janaa. Näitä voidaan käyttää mittaamaan 

esimerkiksi äänen nasaalisuutta, vapinaa tai narinaa.  Teknisten syiden vuoksi lomak-

keeseen ei saatu janasovellusta vaan lomakkeessa oli janan kuva ja ääntä arvioitiin nu-

meerisesti. Käytössä oli asteikko yhdestä sataan, jonka ajateltiin vastaavan sadan milli-

metrin VAS-janaa paremmin kuin perinteinen asteikko yhdestä kymmeneen.  Numeeri-

sen arvioinnin ja VAS-janan on todettu vastaavan toisiaan hyvin sekä kipututkimuksissa 

(Hjermstad ym., 2011) että äänitutkimuksissa (Yiu & Ng, 2004). Tosin VAS-jana voi 

antaa korkeampia tuloksia kuin numeerinen arviointi (Lara-Muñoz, de Leon, Feinstein, 

Puente & Wells, 2004).  

 

Tuloksissa huomioin vain ne äänen piirteet, jotka kuulijat arvioivat esiintyvän näyttees-

sä jatkuvasti. Tähän ratkaisuun päädyin, koska osa tutkittavista tuotti lähes maksimifo-

naation, jolloin äänenlaatu on voinut heikentyä loppua kohti. Toiset taas tuottivat huo-

mattavan paljon lyhyemmän fonaation, jolloin äänenlaatu on pysynyt tasaisempana. 

Jättämällä huomiotta ajoittain esiintyvät äänen piirteet tätä eroa saatiin kavennettua. 

Poikkeuksena on narinan esiintyminen, josta huomioin myös ajoittain esiintyvät piirteet, 

koska narinaa esiintyi näytteissä lähes yksinomaan ajoittaisesti. Narina näytteissä lienee 

useimmiten psykolingvistinen ilmiö, jota on todettu enenevissä määrin esiintyvän eten-

kin nuorilla naisilla (Mathieson, 2000; Ogden, 2001; Wolk, 2012). 
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3.4 Aineiston tilastollinen tarkastelu 

 

Aineiston tilastollisen tarkastelun tein SPSS 20.0 tilastointiohjelmalla. Kaikissa tilastol-

lisissa testeissä merkitsevyystason rajana käytin viittä prosenttia (p ≤ 0,05). Akustisen 

analyysin tuloksista tarkastelin keskiarvoja, keskihajontaa ja vaihteluväliä. Kuulonvara-

raisesta arvioinnista kustakin äänen piirteestä laskettiin kuulijoiden antamien arvioiden 

keskiarvo, jota käytettiin äänen piirteen arvona. Ryhmien keskiarvojen yhtäsuuruutta 

tarkastelin kahden riippumattoman otoksen t-testillä, koska keskiarvoja vertaillessa pa-

rametriset testit ovat vahvempia kuin parametrittomat (Metsämuuronen, 2005 s. 360). 

Metsämuurosen mukaan parametrittomia testejä käytetään silloin, kun otoskoko jää pie-

nemmäksi kuin 15 tai 20. Tässä tutkimuksessa tarkastelin ryhmiä, joiden otoskoot olivat 

23. Parametriset testit edellyttävät myös jakauman normaalisuutta, jota arvioin silmä-

määräisesti graafisia menetelmiä (Boxplot-kuviot, runko-lehtikuviot) käyttäen, koska 

SPSS-ohjelman tarjoamat Kolmogorov-Smirnovin ja Shapiron-Wilkin testit saattavat 

hylätä normaalijakaumaoletuksen liian helposti (Laukkala, 2013; Metsämuuronen, 

2005, s. 593–594). Saman henkilön mahdollisimman hyvän äänen ja normaalin puheää-

nen arvoja vertailin Wilcoxonin merkkitestillä silloin, kun arvojen erotus ei noudattanut 

normaalijakaumaa. Silloin, kun jakauma oli normaalinen, verrattiin arvoja kahden riip-

puvan otoksen keskiarvotestillä. 

 

Kuulonvaraisen arvioinnin luotettavuutta tarkastelin kuulijoiden sisäisen ja kuulijoiden 

välisen luotettavuuden avulla (LIITE 4). Kuulijoiden sisäistä luotettavuutta tarkastelin 

jokaisen arvioijan kohdalla samasta äänestä annettujen arvioiden korrelaatiolla (Spear-

manin rho, ρ).  Kuulijat arvioivat äänen karheutta kaikista arvioitavista piirteistä joh-

donmukaisimmin (ρ ka ≥ 0,7). Fonaationäytteistä kuulijat arvioivat kohtuullisen joh-

donmukaisesti (ρ = 0,4–0,6) karheuden lisäksi äänen poikkeavuuden astetta, vuotoisuut-

ta ja korkeutta. Lukunäytteissä karheuden lisäksi johdonmukaisia arvioita saatiin vuo-

toisuudesta (ρ = 0,9) ja puristeisuudesta (ρ = 0,5). 

 

Kuuntelijoiden välistä luotettavuutta arvioin Cronbachin alfan avulla. Koska 

Cronbachin alfa lasketaan varianssin perusteella, jää luotettavuus sen mukaan alhaiseksi 

silloin kun mittarin skaala on suppea (Metsämuuronen 2005, s. 51–72). Esimerkiksi 

narinaa ja nasaalisuutta sekä poikkeavuutta äänen korkeudessa ja voimakkuudessa esiin-

tyi ääninäytteissä hyvin harvoin. Sen vuoksi niiden hajonnat ovat lähellä nollaa ja luo-
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tettavuutta ei kaikissa tapauksissa ollut mahdollista laskea Cronbachin alfan avulla. 

Luottavuuden voidaan kuitenkin ajatella tällaisessa tapauksessa olevan hyvä, koska 

kaikki kuulijat ovat antaneet äänen piirteelle johdonmukaisesti arvon nolla. Kuulijoiden 

arviot olivat yhdenmukaisimmat mahdollisimman hyvällä äänellä tuotetuissa fonaati-

onäytteissä. Kuulijat arvioivat yhteneväisesti äänen poikkeavuuden astetta, puristeisuut-

ta ja korkeutta. Kohtalainen yhteneväisyys oli äänen vuotoisuuden ja narinan arvioissa. 

Kaikkein eriävimmät arviot olivat äänen karheuden ja voimakkuuden suhteen.  

 

Akustisen analyysin ja kuulonvaraisen arvioinnin vastaavuutta tarkastelin kunkin mene-

telmän avulla saatujen ryhmien keskiarvojen korrelaatiokertoimilla (Spearmanin rho, ρ). 

Tarkastelussa käytin vain fonaationäytteitä, koska niiden osalta akustisen analyysin olin 

toteuttanut laajimmin. Korrelaation arvoa kuvaan sanallisesti välillä 0,8–1,0 ”erittäin 

korkea, välillä 0,6–0,8 ”korkea”, välillä 0,4–0,6 ”kohtuullinen” ja välillä 0,3–0,4 ”heik-

ko” (Metsämuuronen, 2005, s. 341–342). 

 

Kuulonvaraisen arvioinnin ja akustisen analyysin vastaavuutta tarkastelin lisäksi jaka-

malla ääninäytteet kahteen ryhmään kuulonvaraisen arvioinnin perusteella ja tarkaste-

lemalla näiden ryhmien akustisen analyysin tuloksia. Ensimmäiseen ryhmään jaoin ne 

tutkittavat, joiden äänen poikkeavuuden asteen keskiarvo oli kuulonvaraisen arvioinnin 

perusteella alle tai tasan kymmenen. Vastaavasti toiseen ryhmään jaoin ne tutkittavat, 

joilla äänen poikkeavuuden asteen keskiarvo oli yli kymmenen. Tähän jakoon päädyin, 

koska yksimielisesti täysin puhtaita ääniä ei näytteiden joukossa ollut. Fonaatioita, joi-

den keskiarvo oli ≤ 10, oli normaalilla puheäänellä tuotetuissa näytteissä 24 ja mahdol-

lisimman hyvällä äänellä tuotetuissa fonaatioissa 29. Vastaavat ryhmäkoot fonaatioissa, 

joiden keskiarvo oli yli kymmenen, olivat 22 ja 17. Akustisen analyysin keskiarvojen 

yhtäsuuruutta tarkastelin näiden ryhmien välillä kahden riippumattoman otoksen kes-

kiarvotestillä. 
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4 TULOKSET 

 

Tämän luvun olen jaotellut tutkimuskysymysten mukaisesti. Kappaleessa 4.1 tarkaste-

len ensimmäisen ja valmistuvan vuosikurssin äänen laatua tutkimusryhmittäin akustisen 

analyysin ja kuulonvaraisen arvioinnin perusteella. Tarkastelussa käyn läpi sekä nor-

maalilla puheäänellä tuotetuista että mahdollisimman hyvällä äänellä tuotetuista ääni-

näytteistä saatuja tuloksia. Kappaleessa 4.2 puolestaan vertaan normaalilla puheäänellä 

tuotettujen näytteiden akustisia analyysejä ja kuulonvaraisia arvioita mahdollisimman 

hyvällä äänellä tuotettujen näytteiden vastaaviin tuloksiin. Viimeisessä kappaleessa ver-

taan kuulonvaraisen arvioinnin tuloksia akustiseen analyysiin.  

 

 

4.1 Ensimmäisen ja valmistuvan vuosikurssin äänen laatu  

  

4.1.1 Kuulonvarainen arviointi  

 

Kuulonvaraisessa arvioinnissa korkein äänen poikkeavuuden aste jatkuvan puheen näyt-

teissä oli 25,00 ja fonaationäytteissä 31,67, joten kaikki äänet voidaan arvioinnin perus-

teella todeta normaaleiksi. Niinpä on hyvä huomioida jo etukäteen kaikkien tilastoissa 

ilmenevien erojen olevan pieniä. Alkuvaiheen opiskelijoiden äänen laadun poikkeavuu-

den aste oli normaalilla puheäänellä tuotetussa fonaatiossa 12,88, lukunäytteessä 8,93 ja 

spontaanipuheessa 3,48. Loppuvaiheen opiskelijoiden vastaavat arvot olivat fonaati-

onäytteessä 8,13, lukunäytteessä 6,03 ja spontaanipuheessa 5,04. Loppuvaiheen opiske-

lijoiden arvot olivat siis kahdessa ensimmäiseksi mainitussa tehtävätyypissä keskimää-

rin paremmat kuin alkuvaiheen opiskelijoiden. Ero oli kuitenkin tilastollisesti merkitse-

vä vain fonaationäytteissä, joskin hyvin lähelle tilastollista merkitsevyyttä päästiin myös 

lukunäytteissä. Spontaanipuhenäytteissä alkuvaiheen opiskelijoiden äänen poikkeavuu-

den arvot olivat keskimäärin hieman paremmat kuin loppuvaiheen opiskelijoiden, mutta 

ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 
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Taulukko 6. Kuulonvaraisen arvioinnin keskiarvot ryhmittäin, ja ryhmien välisen eron 
tilastollinen merkitsevyys kahden riippumattoman otoksen keskiravotestillä mitattuna. 

 Ääninäyte Ryhmä 1 Ryhmä 2 Merkitsevyystaso 

Äänen poik-
keavuuden aste 

Fonaatio 1 12,34 8,13 (t=2,482)p=0,009 

Fonaatio 2 11,68 9,26 (t=1,180)p=0,122 
Lukunäyte 1 8,93 6,03 (t=1,576)p=0,062 

Lukunäyte 2 8,10 4,96 (t=1,724)p=0,046 
Spontaanipuhe 3,48 5,04 (t = -1,444)p=0,079 

Karheus 

Fonaatio 1 2,32 0,80 (t=1,415)p=0,083
Fonaatio 2 1,16 1,38 (t=0,312)p=0,378
Lukunäyte 1 2,17 1,09 (t=1,152)p=0,129
Lukunäyte 2 1,45 0,93 (t=0,754 p=0,228
Spontaanipuhe 0,54 1,17 (t=-0,102)p=0,157 

Vuotoisuus 

Fonaatio 1 9,97 6,90 (t=1,734)p=0,045
Fonaatio 2 8,57 8,99 (t=0,179 p=0,430
Lukunäyte 1 2,19 3,35 (t=-1,815)p=0,038
Lukunäyte 2 1,43 3,14 (t=-2,165)p=0,019
Spontaanipuhe 1,77 1,93 (t=-0,244)p=0,405

Puristeisuus 

Fonaatio 1 3,16 3,13 (t=0,021)p=0,492
Fonaatio 2 4,49 2,46 (t=1,243)p=0,112
Lukunäyte 1 6,62 3,46 (t=1,759)p=0,044
Lukunäyte 2 6,82 2,52 (t=2,516)p=0,008
Spontaanipuhe 2,99 2,54 (t=0,446)p=0,329

Korkeus 

Fonaatio 1 1,62 1,10 (t=0,700)p=0,244
Fonaatio 2 3,77 2,61 (t=0,694)p=0,246
Lukunäyte 1 0,36 0,14 (t=0,740)p=0,232 
Lukunäyte 2 0,93 0,04 (t=2,114) p=0,020 
Spontaanipuhe 0,65 0,22 (t= 1,165)p=0,121

Voimakkuus 

Fonaatio 1 2,32 0,29 (t=2,482)p=0,009 
Fonaatio 2 1,812 1,16 (t=0,758)p=0,226
Lukunäyte 1 0,29 0,00 (t=1,000)p=0,164
Lukunäyte 2 0,22 0,70 (t=0,277)p=0,392
Spontaanipuhe 0,00 0,00 - 

Narina* 

Fonaatio 1 0,87 0,06 (t=1,683)p=0,053 
Fonaatio 2 0,36 0,36 (t=0,000)p=0,500
Lukunäyte 1 6,29 3,62 (t=1,852)p=0,036
Lukunäyte 2 4,39 2,36 (t=1,844)p=0,036
Spontaanipuhe 3,00 3,52 (t=0,474)p=0,319

Nasaalisuus 

Fonaatio 1 0,000 0,93 (t=1,816)p=0,042 
Fonaatio 2 0,35 0,36 (t=0,056)p=0,478
Lukunäyte 1 0,19 0,67 (t=-1,522)p=0,069
Lukunäyte 2 0,03 0,16 (t=-1,334)p=0,097
Spontaanipuhe 0,09 0,13 (t= -0,361)p=0,360

Ryhmä 1: alkuvaiheen opiskelijat. Ryhmä 2: loppuvaiheen opiskelijat. 
*Huomioitu myös ajoittain esiintyvänä 
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Äänen karheuden arviot olivat loppuvaiheen opiskelijoilla keskimäärin alkuvaiheen 

opiskelijoita pienemmät, mutta erot olivat pieniä, eikä niillä ollut tilastollista merkit-

sevyyttä. Sitä vastoin äänen vuotoisuuden arviot olivat alkuvaiheen opiskelijoilla mo-

lempien lukunäytteiden osalta tilastollisesti merkitsevästi pienemmät, kun taas normaa-

lilla puheäänellä tuotetussa fonaatiossa loppuvaiheen opiskelijoiden keskiarvo oli tilas-

tollisesti merkitsevästi alkuvaiheen opiskelijoiden arvoa pienempi. Puristeisuuden arvot 

olivat loppuvaiheen opiskelijoilla tilastollisesti merkitsevästi pienemmät molemmissa 

lukunäytteissä alkuvaiheen opiskelijoihin verrattuna. Äänen korkeuden, voimakkuuden 

ja nasaalisuuden suhteen ryhmien väliset erot olivat hyvin pieniä eikä niistä löytynyt 

tilastollista merkitsevyyttä. Äänen narinasta otin huomioon myös ne arviot, jotka kuuli-

joiden mukaan esiintyivät äänessä vain ajoittain. Tässä tarkastelussa alkuvaiheen opis-

kelijoilla esiintyi lukutehtävissä tilastollisesti merkitsevästi enemmän narinaa kuin lop-

puvaiheen opiskelijoilla.  

 

 

4.1.2 Akustinen analyysi  

 

Alkuvaiheen opiskelijoiden perustaajuuden (F0) keskiarvo oli normaalilla puheäänellä 

tuotetussa fonaatiossa 221, lukunäytteessä 209 ja spontaanipuheessa 210. Loppuvaiheen 

opiskelijoiden vastaavat arvot olivat fonaationäytteessä 221, lukunäytteessä 204 ja 

spontaanipuheessa 202. Alkuvaiheen opiskelijoiden perustaajuus oli loppuvaiheen opis-

kelijoihin verrattuna keskimäärin suurempi kaikissa tehtävätyypeissä, mutta erot eivät 

olleet tilastollisesti merkitseviä (LIITE 5). Keskihajonnat olivat alkuvaiheen opiskeli-

joilla selvästi loppuvaiheen opiskelijoita suuremmat jokaisessa tehtävätyypissä. Yhden 

alkuvaiheen opiskelijan perustaajuus fonaatiossa ja lukunäytteessä poikkesi huomatta-

vasti ryhmän keskiarvosta. Myös loppuvaiheen opiskelijoiden joukossa oli poikkeavan 

korkeita havaintoja ryhmän keskiarvoon nähden. Kuviosta 1 nähdään hyvin perustaa-

juuden arvojen jakautuminen tutkimusryhmittäin tehtävätyypeissä.  
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Kuvio 1. Perustaajuus tutkimusryhmittäin normaalilla puheäänellä tuotetuissa tehtävis-
sä. Ryhmä 1: alkuvaiheen opiskelijat. Ryhmä 2: loppuvaiheen opiskelijat 
 

 
 

 

Kuvio 2. Jitterin arvot tutkimusryhmittäin normaalilla puheäänellä tuotetusta fonaatios-
ta kolmella eri parametrilla mitattuna. Ryhmä 1: alkuvaiheen opiskelijat. Ryhmä 2: lop-
puvaiheen opiskelijat 
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Alkuvaiheen opiskelijoilla esiintyi normaalilla puheäänellä tuotetusta fonaatiosta mitat-

tuna tilastollisesti merkitsevästi enemmän jitteriä kuin loppuvaiheen opiskelijoilla (Ku-

vio 2). Prosentuaalisen jitterin (Jitt %) keskiarvo alkuvaiheen opiskelijoilla oli 0,84 ja 

loppuvaiheen opiskelijoilla 0,63. Alkuvaiheen opiskelijat saivat myös loppuvaiheen 

opiskelijoihin verrattuna tilastollisesti merkitsevästi suurempia arvoja molemmista suh-

teellisen perustaajuuden vaihtelun parametreista (RAP %: t=1,946 p=0,029; PPQ %: 

p=0,032). Kaksi alkuvaiheen opiskelijaa ja yksi loppuvaiheen opiskelija saivat poikkea-

van suuria jitterin arvoja. Mahdollisimman hyvällä äänellä tuotetusta fonaatiosta mita-

tuissa jitterin keskiarvoissa ei ryhmien välillä ollut tilastollisesti merkitsevää eroa vaan 

ryhmien keskiarvot olivat lähellä toisiaan (LIITE 6). 

 

Normaalilla puheäänellä tuotetusta fonaatiosta mitattuna shimmerin keskiarvoissa ei 

ryhmien välillä ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (LIITE 5). Myöskään mahdollisim-

man hyvällä äänellä tuotetusta fonaatiosta mitatuissa shimmerin arvoissa ei ryhmien 

välillä ollut tilastollisesti merkitsevää eroa vaan arvot olivat hyvin lähellä toisiaan. Niin 

ikään signaali-kohinasuhteen keskiarvoilla ei ryhmien välillä ollut tilastollisesti merkit-

sevää eroa vaan ryhmien keskiarvot olivat lähes samat. 

 

 
4.2 Normaalin puheäänen ja mahdollisimman hyvän äänen välinen ero  

 

4.2.1 Kuulonvarainen arviointi  

 

Äänen poikkeavuuden asteessa ei ollut eroa kummallakaan ryhmällä fonaatiotehtävien 

ja lukutehtävien välillä. Loppuvaiheen opiskelijoiden äänen vuotoisuus lisääntyi hiukan 

mahdollisimman hyvällä äänellä tuotetussa fonaatiossa normaalilla äänellä tuotettuun 

fonaatioon verrattuna. Alkuvaiheen opiskelijoilla puolestaan äänen korkeuden poik-

keavuuden keskiarvo kasvoi hiukan. Alkuvaiheen opiskelijat pystyivät laskemaan na-

saalisuuden määrää tilastollisesti merkitsevästi fonaatiotehtävien välillä ja loppuvaiheen 

opiskelijat lukutehtävien välillä. Nasaalisuuden arvot olivat kuitenkin erittäin pienet, 

joten arvojen laskukaan ei ollut huomattava. Muilta osin tilastollisesti merkitsevää eroa 

normaalin puheäänen ja mahdollisimman hyvin tuotetun äänen välillä ei kuulonvarai-

sesti arvioituna ollut.  
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Taulukko 7. Normaalin puheäänen ja mahdollisimman hyvän äänen ero kuulonvarai-
sesti fonaatio- ja lukunäytteistä arvioituna sekä keskiarvojen välisen eron tilastollinen 
merkitsevyys. 
 
 Fon 1 Fon 2 Merkitsevyys Luku 1 Luku 2 Merkitsevyys 

Poikk. aste       
Ryhmä 1 12,34 11,68 (t=0,367) p=0,3591 8,93 8,10 (t=0,570) p=0,2881

Ryhmä 2 8,13 9,26 (t=-0,981) p=0,1691 6,03 4,96 (t=0,754) p=0,2301 
Karheus       
Ryhmä 1 2,32 1,16 (Z=-1,011) p=0,1722 2,17 1,45 (Z=-0,681) p=0,2892 
Ryhmä 2 0,80 1,38 (Z=-1,192) p=0,1482 1,09 0,93 (Z=-0,222) p=0,4252 
Vuotoisuus       
Ryhmä 1 9,97 8,57 (t=0,854) p=0,2011 2,19 1,43 (t=1,301) p=0,1041 
Ryhmä 2 6,90 8,99 (t=-1,851) p=0,0391 3,35 3,14 (t=0,251) p=0,4031 
Puristeisuus       
Ryhmä 1 3,16 4,49 (Z=-0,906) p=0,1912 6,62 6,82 (Z=-0,243) p=0,4102 
Ryhmä 2 3,13 2,46 (Z=-0,879) p=0,2012 3,46 2,52 (Z=-1,325) p=0,0962 
Korkeus       
Ryhmä 1 1,62 3,77 (Z=-1,765) p=0,0412 0,36 0,93 (Z=-1,841) p=0,0632 
Ryhmä 2 1,10 2,61 (Z=-1,130) p=0,1432 0,14 0,04 (Z=-1,000) p=0,5002 
Voimakkuus       
Ryhmä 1 2,32 1,812 (Z=-0,537) p=0,3322 0,29 0,22 (Z=-0,447) p=0,5002 
Ryhmä 2 0,29 1,16 (Z=-1,355) p=0,1252 0,00 0,70 (Z=-1,000) p=0,5002 
Narina       
Ryhmä 1 0,87 0,36 (Z=-0,378) p=0,5002 6,29 4,39 (Z=-1,200) p=0,1202 
Ryhmä 2 0,06 0,36 (Z=-1,069) p=0,2502 3,62 2,36 (Z=-1,047) p=0,1542 
Nasaalisuus       
Ryhmä 1 0,00 0,35 (Z=-2,023) p=0,0312 0,19 0,03 (Z=-0,921) p=0,2502

Ryhmä 2 0,93 0,36 (Z=-0,962) p=0,2502 0,67 0,16 (Z=-1,901) p=0,0312 

Ryhmä1: alkuvaiheen opiskelijat. Ryhmä 2: loppuvaiheen opiskelijat. 1 Kahden riippuvan otoksen kes-
kiarvotesti 2 Wilcoxonin merkkitesti. 
 

 

4.2.2 Akustinen analyysi  

 

Perustaajuus oli molemmissa ryhmissä mahdollisimman hyvällä äänellä tuotetussa fo-

naatiossa tilastollisesti merkitsevästi korkeampi kuin normaalilla puheäänellä tuote-

tusssa fonaatiossa, mutta alkuvaiheen opiskelijoilla ero oli keskimäärin suurempi (Ku-

vio 3). Alkuvaiheen opiskelijoilla perustaajuuden keskiarvojen erotus oli 22 Hz ja lop-

puvaiheen opiskelijoilla 10 Hz. Myös mahdollisimman hyvällä äänellä luetussa tekstissä 

perustaajuuden keskiarvo oli molemmissa ryhmissä tilastollisesti merkitsevästi korke-

ampi kuin normaalilla puheäänellä luetussa tekstissä. Lukunäytteissä perustaajuuden 

keskiarvojen erotus oli alkuvaiheen opiskelijoilla 9 Hz ja loppuvaiheen opiskelijoilla 7 

Hz. 
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Kuvio 3. Perustaajuus tehtävätyypeittäin fonaatiosta ja lukunäytteestä mitattuna. Ryhmä 
1: alkuvaiheen opiskelijat. Ryhmä 2: loppuvaiheen opiskelijat. 
 

 

Molemmissa ryhmissä jitterin arvot olivat keskimäärin pienemmät mahdollisimman 

hyvässä äänessä normaaliin puheääneen verrattuna, mutta erot jäivät hyvin pieniksi, 

eivätkä olleet tilastollisesti merkitseviä (LIITE 6). Alkuvaiheen opiskelijoilla hajonta 

pieneni kun taas loppuvaiheen opiskelijoilla hajonta suureni mahdollisimman hyvällä 

äänellä tuotetussa fonaatiossa normaalilla puheäänellä tuotettuun fonaatioon verrattuna 

(Kuvio 4). Mahdollisimman hyvällä äänellä tuotetussa fonaatiossa shimmerin arvot las-

kivat keskimäärin hiukan molemmissa ryhmissä normaalilla puheäänellä tuotettuun fo-

naatioon verrattuna, mutta keskiarvojen lasku ei ollut tilastollisesti merkitsevä (LIITE 

6). Loppuvaiheen opiskelijoiden APQ % -keskiarvon lasku jäi kuitenkin vain hiukan 

tilastollisesta merkitsevyydestä (Z = 0,014, p = 0,071). Normaalilla ja mahdollisimman 

hyvällä puheäänelllä tuotetuista fonaatioista mitattujen kohina-signaalisuhteiden (NHR) 

ja signaali-kohinasuhteiden (HNR) keskiarvojen välillä ei ollut tilastollisesti merkitse-

vää eroa vaan molempien ryhmien eri fonaatiotehtävien keskiarvot olivat lähes samat. 
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Kuvio 4. Jitt % ryhmittäin eri fonaatiotehtävissä. Ryhmä 1: alkuvaiheen opiskelijat. 
Ryhmä 2: loppuvaiheen opiskelijat. 
 
 

 

4.3 Kuulonvaraisen arvioinnin ja akustisen analyysin vastaavuus  

 

Kuulonvaraisen arvioinnin ja akustisen analyysin vastaavuutta tarkastelin korrelaatio-

kertoimella (Spearmanin rho, ρ) normaalilla puheäänellä (Taulukko 8) ja mahdollisim-

man hyvällä äänellä (Taulukko 9) tuotetuista fonaationäytteistä. Normaalilla puheäänel-

lä tuotettujen fonaatioiden äänen poikkeavuuden aste korreloi tilastollisesti merkitseväs-

ti kaikkien akustisten parametrien kanssa. Kohtuullinen korrelaatio oli kohina-

signaalisuhteen kanssa. Muiden akustisten parametrien osalta korrelaatio oli vaatima-

tonta. Mahdollisimman hyvällä äänellä tuotetuista fonaationäytteistä arvioitu äänen 

poikkeavuuden aste ei korreloinut tilastollisesti merkitsevästi minkään akustisen para-

metrin kanssa. 
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Taulukko 8. Kuulonvaraisen arvioinnin ja akustisen analyysin korrelaatiot (Spearmanin 
rho, ρ) sekä korrelaation tilastollinen merkitsevyys (p) normaalilla puheäänellä tuotetus-
ta fonaatiosta mitattuna.  
 

 
Poikkeavuuden 

aste 
Karheus Vuotoisuus Puristeisuus Korkeus Voimakkuus 

F0 Hz 

MDVP 

ρ = -0,209 ρ = -0,195 ρ = -0,033 ρ = 0,077 ρ = 0,506 ρ = -0,294 

p = 0,008 p = 0,097 p = 0,413 p = 0,305 p = 0,000 p = 0,024 

Jitt % 

MDVP 

ρ = 0,341 ρ = 0,488 ρ = 0,306 ρ = -0,110 ρ = -0,225 ρ = 0,230 

p = 0,010 p = 0,001 p = 0,019 p = 0,234 p = 0,066 p = 0,062 

RAP % 

MDVP 

ρ = 0,337 ρ = 0,502 ρ = 0,301 ρ = -0,109 ρ = -0,220 ρ = 0,230 

p = 0,011 p = 0,000 p = 0,021 p = 0,236 p = 0,071 p = 0,062 

PPQ % 

MDVP 

ρ = 0,319 ρ = 0,450 ρ = 0,352 ρ = -0,156 ρ = -0,211 ρ = 0,255 

p = 0,016 p = 0,001 p = 0,009 p = 0,150 p = 0,079 p = 0,042 

Shim % 

MDVP 

ρ = 0,309 ρ = 0,268 ρ = 0,129 ρ = 0,075 ρ = -0,498 ρ = 0,083 

p = 0,019 p = 0,036 p = 0,196 p = 0,312 p = 0,000 p = 0,291 

APQ % 

MDVP 

ρ = 0,253 ρ = 0,195 ρ = 0,112 ρ = 0,031 ρ = -0,538 ρ = 0,085 

p = 0,045 p = 0,097 p = 0,230 p = 0,418 p = 0,000 p = 0,288 

NHΡ 

MDVP 

ρ = 0,407 ρ = 0,382 ρ = 0,159 ρ = 0,161 ρ = -0,189 ρ = 0,277 

p = 0,003 p = 0,005 p = 0,146 p = 0,143 p = 0,105 p = 0,031 

NHΡ Praat 
ρ = 0,378 ρ = 0,412 ρ = 0,171 ρ = 0,082 ρ = -0,369 ρ = 0,182 

p = 0,005 p = 0,002 p = 0,128 p = 0,295 p = 0,006 p = 0,113 

HNΡ Praat 

dB 

ρ = -0,360 ρ = -0,379 ρ = -0,220 ρ = -0,050 ρ = 0,371 ρ = -0,167 

p = 0,007 p = 0,005 p = 0,071 p = 0,370 p = 0,006 p = 0,134 

 

 

Normaalilla puheäänellä tuotetuista fonaationäytteistä arvioitu äänen karheus korreloi 

tilastollisesti merkitsevästi äänen taajuutta sekä signaali-kohinasuhdetta mittaavien pa-

rametrien kanssa. Korrelaatio oli kohtuulista. Mahdollisimman hyvällä äänellä tuote-

tuista näytteistä arvioitu äänen karheus puolestaan korreloi kohtuullisesti ja tilastollisesti 

merkitsevästi ainoastaan Praat-ohjelmalla mitattujen signaalin ja kohinan suhdetta ku-

vaavien parametrien kanssa. 

 

Vuotoisuus korreloi tilastollisesti merkitsevästi kummassakin tehtävätyypissä taajuuden 

vaihtelua mittaavien parametrien kanssa, mutta korrelaatio jäi heikohkoksi. Mahdolli-

simman hyvällä äänellä tuotetuista fonaatioista löytyi kohtuullinen ja tilastollisesti mer-

kitsevä korrelaatio signaali-kohinasuhteeen ja vuotoisuuden välillä sekä heikko korre-

laatio amplitudin vaihtelua mittaavien parametrien ja vuotoisuuden välillä. 
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Taulukko 9. Kuulonvaraisen arvioinnin ja akustisen analyysin korrelaatiot (Spearmanin 
rho, ρ) sekä korrelaation tilastollinen merkitsevyys (p) mahdollisimman hyvällä äänellä 
tuotetusta fonaatiosta mitattuna.  
 

 
Poikkeavuuden 

aste Karheus Vuotoisuus Puristeisuus Korkeus Voimakkuus 

F0 Hz 

MDVP 

ρ = 0,206 ρ = -0,172 ρ = 0,000 ρ = 0,106 ρ = 0,545 ρ = -0,007 

p = 0,085 p = 0,127 p = 0,500 p = 0,242 p = 0,000 p = 0,482 

Jitt % 

MDVP 

ρ = 0,103 ρ = 0,183 ρ = 0,361 ρ = -0,434 ρ = -0,065 ρ = -0,005 

p = 0,248 p = 0,111 p = 0,007 p = 0,002 p = 0,335 p = 0,488 

ΡAP % 

MDVP 

ρ = 0,102 ρ = 0,186 ρ = 0,362 ρ = -0,433 ρ = -0,056 ρ = -0,007 

p = 0,251 p = 0,109 p = 0,026 p = 0,002 p = 0,356 p = 0,483 

PPQ % 

MDVP 

ρ = 0,103 ρ = 0,153 ρ = 0,356 ρ = -0,447 ρ = -0,076 ρ = 0,013 

p = 0,249 p = 0,154 p = 0,008 p = 0,001 p = 0,307 p = 0,466 

Shim % 

MDVP 

ρ = 0,082 ρ = 0,289 ρ = 0,335 ρ = -0,302 ρ = -0,323 ρ = -0,076 

p = 0,293 p = 0,026 p = 0,012 p = 0,021 p = 0,015 p = 0,307 

APQ % 

MDVP 

ρ = 0,105 ρ = 0,324 ρ = 0,324 ρ = -0,203 ρ = -0,311 ρ = -0,062 

p = 0,244 p = 0,014 p = 0,014 p = 0,089 p = 0,018 p = 0,340 

NHR 

MDVP 

ρ = 0,038 ρ = 0,293 ρ = 0,256 ρ = -0,191 ρ = -0,403 ρ = 0,031 

p = 0,400 p = 0,024 p = 0,044 p = 0,102 p = 0,003 p = 0,420 

NHR 

Praat 

ρ = 0,125 ρ = 0,428 ρ = 0,389 ρ = -0,285 ρ = -0,353 ρ = -0,121 

p = 0,204 p = 0,002 p = 0,004 p = 0,027 p = 0,008 p = 0,212 

HNR 

Praat dB 

ρ = -0,117 ρ = -0,404 ρ = -0,408 ρ = 0,334 ρ = 0,316 ρ = 0,111 

p = 0,220 p = 0,003 p = 0,003 p = 0,012 p = 0,016 p = 0,231 

 

 

Äänen puristeisuuden ja akustisten parametrien välillä ei ollut korrelaatiota normaalilla 

puheäänellä tuotetussa fonaatiossa. Sitä vastoin mahdollisimman hyvällä äänellä tuote-

tusta fonaatiosta mitattujen taajuuden vaihtelua kuvaavien parametrien sekä puristeisuu-

den väliltä löytyi tilastollisesti merkitsevä kohtalainen negatiivinen korrelaatio. 

 

Äänen korkeuden kuulonvaraiset arviot korreloivat tilastollisesti merkitsevästi ja koh-

tuullisesti äänen perustaajuuden kanssa kummassakin tehtävätyypissä. Lisäksi tilastolli-

sesti merkitsevä kohtuullinen korrelaatio löytyi äänen korkeuden kuulovaraisten arvioi-

den ja amplitudin vaihtelun väliltä normaalilla puheäänellä tuotetuista fonaatiosta. Vas-

taava heikompi tilastollisesti merkitsevä korrelaatio löytyi myös mahdollisimman hy-

vällä äänellä tuotetuista fonaatioista. Heikko, mutta tilastollisesti merkitsevä negatiivi-
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nen korrelaatio löytyi myös kohina-signaalisuhteen ja äänen korkeuden kuulonvaraisen 

arvion välitä. Äänen voimakkuuden arvioiden ja akustisten parametrien väliltä ei löyty-

nyt mainittavaa korrelaatiota. 

 

Kuulonvaraisen arvioinnin ja akustisen analyysin vastaavuutta tarkastelin korrelaatioi-

den lisäksi jakamalla sekä normaalilla että mahdollisimman hyvällä äänellä tuotetut 

fonaationäytteet kahteen ryhmään kuulonvaraisesti arvioidun äänen poikkeavuuden as-

teen perusteella. Normaalilla puheäänellä tuotetut fonaationäytteet, joiden äänen poik-

keavuuden keskiarvo oli kuulonvaraisesti arvioituna ≤ 10, saivat keskimäärin parempia 

arvoja kaikista akustisista mittareista (Taulukko 10). Ero oli kuitenkin tilastollisesti 

merkitsevä vain äänen taajuuden vaihtelua sekä signaalin ja kohinan suhdetta mittaavis-

sa parametreissa. Vastaavalla menetelmällä ei löydetty tilastollisesti merkitsevää eroa 

mahdollisimman hyvällä äänellä tuotetuista fonaatioista, joskin keskiarvot kuulonvarai-

sesti paremmiksi arvioiduissa äänissä olivat systemaattisesti hieman parempia myös 

akustisissa mittareissa (Taulukko 11). 

 

Taulukko 10. Kuulonvaraisesti paremmiksi ja heikommiksi arvioitujen äänten keskiar-
vojen yhtäsuuruus normaalilla puheäänellä tuotetusta fonaatiosta mitattuna. Testisuu-
reen arvo ja merkitsevyystaso kahden riippumattoman otoksen keskiarvotestillä lasket-
tuna. 

 
Äänen poikkeavuuden aste ≤ 10    

(n = 24) 
Äänen poikkeavuuden aste  > 10       

(n = 22)  
Ka vv Sd Ka vv Sd 

F0 Hz 225 187–277 23 217 164–249 20 
t = 1,265 
p = 0,106 

Jitt % 0,676 0,252–2,408 0,440 0,787 0,400–1,828 0,373 
t = -0,922 
p = 0,181 

RAP % 0,408 0,147–1,475 0,271 0,482 0,230–1,165 0,241 
t = -0,972 
p = 0,168 

PPQ % 0,395 0,149–1,471 0,258 0,453 0,246–1,140 0,203 
t = -0,830 
p = 0,206 

Shim % 3,127 1,604–5,275 0,978 4,154 1,854–11,014 2,175 
t = -2,033 
p = 0,026 

APQ % 2,269 1,131–3,711 0,768 2,856 1,347–6,125 1,248 
t = -1,939 
p = 0,030 

NHR 0,111 0,082–0,127 0,011 0,122 0,086–0,185 0,021 
t = -2,385 
p = 0,011 

NHR Praat 0,005 0,001–0,014 0,003 0,008 0,001–0,022 0,005 
t = -1,947 
p = 0,030 

HNR Praat 
dB 

24,32 19,799–30,217 2,808 22,84 16,958–28,668 2,984 
t = 1,732 
p = 0,045 
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Taulukko 11. Kuulonvaraisesti paremmiksi ja heikommiksi arvioitujen äänten keskiar-
vojen yhtäsuuruus mahdollisimman hyvällä puheäänellä tuotetusta fonaatiosta mitattu-
na. Testisuureen arvo ja merkitsevyystaso kahden riippumattoman otoksen keskiarvo-
testillä laskettuna. 
 

 
Äänen poikkeavuuden aste ≤ 10 

(n=29) 
Äänen poikkeavuuden aste > 10  

(n=17)  
Ka vv Sd Ka vv Sd 

F0 Hz 237 196–300 24 239 186–295 25 
t = -0,284 
p = 0,390 

Jitt % 0,660 0,215–1,354 0,295 0,787 0,301–1,343 0,373 
t = -0,537 
p = 0,297 

RAP % 0,401 0,122–0,824 0,184 0,430 0,178–0,819 0,181 
t = -0,513 
p = 0,305 

PPQ % 0,381 0,127–0,812 0,170 0,410 0,173–0,779 0,171 
t = -0,567 
p = 0,287 

Shim % 3,186 1,664–6,365 1,203 3,285 1,171–6,632 0,817 
t = -0,254 
p = 0,400 

APQ % 2,195 1,183–4,426 0,817 2,304 0,855–4,427 0,911 
t = -0,417 
p = 0,340 

NHR 0,112 0,086–0,145 0,013 0,122 0,090–0,135 0,013 
t = -0,099 
p = 0,461 

NHR Praat 0,006 0,001–0,024 0,005 0,006 0,001–0,017 0,004 
t = -0,032 
p = 0,488 

HNR Praat 
dB 

24,10 17,140–29,341 3,107 24,12 17,892–31,063 3,681 
t = -0,019 
p = 0,493 
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5 POHDINTA 

 

Tutkielmani tavoitteena oli tarkastella logopedian opiskelijoiden äänen piirteitä opiske-

lun alku- ja loppuvaiheessa kuulonvaraisen arvioinnin ja akustisen analyysin avulla. 

Lisäksi tarkastelin menetelmien vastaavuutta. Tarkoituksenani oli saada suuntaa antavaa 

tietoa siitä, ovatko opiskelijat kehittyneet äänenkäyttäjinä koulutuksensa aikana. Äänen 

käyttöä tarkastelin tutkimalla eroja normaalissa puheäänessä ja äänessä, joka on koetettu 

tuottaa mahdollisimman hyvin. 

 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että kaikilla tutkimukseen osallistuneilla opiskeli-

joilla oli normaali ääni. Niinpä tilastollisestikin merkitsevät erot ryhmien välillä olivat 

pieniä. Kuulonvaraisessa arvioinnissa loppuvaiheen opiskelijat saivat alkuvaiheen opis-

kelijoihin verrattuna tilastollisesti merkitsevästi parempia tuloksia fonaationäytteistä 

arvioidusta äänen poikkeavuuden asteesta ja vuotoisuudesta sekä lukunäytteistä arvioi-

dusta puristeisuudesta. Lisäksi akustisen analyysin perusteella alkuvaiheen opiskelijat 

saivat loppuvaiheen opiskelijoihin verrattuna korkeampia arvoja kaikista jitteriä mittaa-

vista parametreistä normaalilla puheäänellä tuotetuista fonaationäytteistä mitattuna. 

 

Normaalin puheäänen ja mahdollisimman hyvin tuotetun äänen välillä selkein ero oli 

perustaajuudessa. Opintojensa alkuvaiheessa olevat opiskelijat tuottivat mahdollisim-

man hyvää ääntä kulonvaraisesti arvioituna puristeisemmin ja korkeammalta kuin lop-

puvaiheen opiskelijat. Akustinen analyysi tuki tätä havaintoa.  

 

Akustisista mittareista signaali-kohinasuhde korreloi selvimmin kuulonvaraisen arvi-

oinnin kanssa. Korrelaatio oli havaittavissa verrattaessa signaali-kohinasuhdetta äänen 

poikkeavuuden asteeseen, karheuteen ja vuotoisuuteen. Normaalilla puheäänellä tuote-

tut fonaatiot, joiden äänen poikkeavuuden keskiarvo oli kuulonvaraisesti arvioituna 

kymmenen tai alle, olivat myös akustisen analyysin perusteella parempia kuin äänet, 

joiden poikkeavuuden keskiarvo yli kymmenen. Ero oli kuitenkin tilastollisesti merkit-

sevä vain äänen taajuuden vaihtelua sekä signaalin ja kohinan välistä suhdetta mittaa-

vissa parametreissa. 
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5.1 Tutkimustulosten arviointi 

 

Tutkittavien äänen laatu 

Suurin äänen poikkeavuuden asteen keskiarvo oli fonaatioissa 32 lukunäytteissä 25 ja 

spontaanipuhenäytteissä 18. Esimerkiksi Simberg ym.(2000) asettavat äänihäiriön rajan 

VAS-janalla 34 mm kohdalle. Lara-Muñozin ym. (2004) tutkimuksen mukaan numeeri-

sella asteikolla voidaan saada korkeampia tuloksia kuin VAS-janalla. Niinpä tästä tut-

kimuksesta saadut arvot voivat olla systemaattisesti korkeampia kuin Simbergin ym. 

muiden tutkimuksessa. Mikäli näin on, voidaan opiskelijoiden äänten todeta jäävän vie-

lä selvemmin Simbergin ym. asettaman rajan alapuolelle. Toisaalta on syytä muistaa, 

että raja on keinotekoinen ja todellista rajaa häiriintyneen ja normaalin äänen välille on 

mahdotonta vetää (Mathieson, 2000). Osa näytteistä sijoittuikin normaalin ja häiriinty-

neen äänen jatkumossa alueelle, josta on vaikeaa vetää johtopäätöksiä suuntaan tai toi-

seen pelkän ääninäytteen perusteella vaan kyseisissä tapauksissa tarvittaisiin tarkempaa 

tietoa henkilön omista kokemuksista äänensä suhteen.  

 

Tässä tutkimuksessa MDVP-ohjelmalla mitatut arvot olivat molemmilla ryhmillä kes-

kimäärin paremmat Mäenniemen (2000) mittaamiin 20–29-vuotiaiden naisten normiar-

voihin verrattuna (LIITE 7). Lisäksi suurin osa mitatuista arvoista jäi alle yhden keski-

hajonnan päähän Mäenniemen normiarvoista. Niilläkin henkilöillä, joilla esimerkiksi 

jitterin arvo jäi yhdessä fonaatiossa jopa kahden keskihajonnan päähän normiarvosta, oli 

toisessa fonaatiossa arvo jo reilusti alle yhden keskihajonnan päässä normiarvosta. 

Warhurstin (2012) aineistoon verrattuna tässä tutkimuksessa logopedian koulutusohjel-

man alku- ja loppuvaiheen opiskelijoiden jitterin arvot olivat keskimäärin hieman pa-

remmat ja shimmerin ja signaali-kohinasuhteen hieman heikommat. On kuitenkin huo-

mioitava, että tutkimuksissa on käytetty eri laitteistoa, mikä on voinut vaikuttaa etenkin 

perturbaatioarvoihin (Karnell, Hall & Landahl, 1995; Karnell, Scherer & Fisher, 1991). 

Akustinen analyysi on yksinään epäluotettava äänihäiriön diagnosointimenetelmä 

(Eadie & Doyle, 2005). Niissäkin tapauksissa, joissa tutkittava sai poikkeavan korkeita 

arvoja akustisesta analyysistä, voidaan henkilön ääni kuulonvaraisen arvioinnin ja esi-

tietojen perusteella todeta normaaliksi. Tutkittavat ilmoittivat esitietolomakkeessa useita 

asioita, joilla saattoi olla vaikutusta heidän ääneensä tutkimustilanteessa, mutta yksikään 

tutkittavista ei maininnut kärsivänsä varsinaisesta äänihäiriöstä. Yhteenvetona voidaan 
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todeta, että kuulonvaraisen arvioinnin, akustisen analyysin ja esitietojen valossa kaikilla 

tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä oli normaali ääni. 

 

Erot opintojen alku- ja loppuvaiheen opiskelijoiden äänessä 

Erot alku- ja loppuvaiheen opiskelijoiden äänessä olivat hyvin pieniä, mutta tilastolli-

sesti merkitsevä ero ryhmien väliltä löytyi joistakin tehtävätyypeistä sekä kuulonvarai-

sessa arvioinnissa että akustisessa analyysissä. Kuulonvaraisen analyysin osalta tulos 

poikkeaa aikaisemmista tutkimustuloksista, joiden mukaan tulevilla puheterapeuteilla ei 

eri vaiheissa opintoja ole löydetty tilastollisesti merkitsevää eroa kuulonvaraisesti arvi-

oituna (Van Lierde ym., 2010; Warhurst ym., 2012). Tässä tutkimuksessa äänen poik-

keavuuden aste oli loppuvaiheen opiskelijoilla keskimäärin hieman alhaisempi fonaatio- 

ja lukutehtävässä kuin opintonsa aloittavilla opiskelijoilla. Ero oli tilastollisesti merkit-

sevä fonaationäytteissä, mutta myös lukunäytteissä päästiin hyvin lähelle tilastollista 

merkitsevyyttä. Sen sijaan alkuvaiheen opiskelijoilla spontaanipuhenäytteistä arvioitu 

äänen poikkeavuuden aste oli hieman pienempi kuin loppuvaiheen opiskelijoilla, mutta 

ero ei aivan yltänyt tilastolliseen merkitsevyyteen.  

 

Tulosten perusteella opintonsa alussa olevien opiskelijoiden äänenlaatu oli parempi 

spontaanipuheessa kuin lukunäytteessä ja fonaatiossa, kun taas valmistuvalla vuosikurs-

silla yhtä selkeää eroa eri tehtävätyyppien välillä ei ollut havaittavissa. On mahdollista, 

että loppuvaiheen opiskelijat ovat oppineet tuottamaan ääntä taloudellisesti fonaatio- ja 

lukutilanteessa, kun taas alkuvaiheen opiskelijoilla puutteet äänen tuotossa tulee tällai-

sissa tehtävissä esille. Toisaalta alkuvaiheen opiskelijat ovat voineet jännittää tilannetta 

loppuvaiheen opiskelijoita enemmän. Loppuvaiheen opiskelijoilla on todennäköisesti 

enemmän tietoa paitsi äänen tuotosta myös äänitutkimuksen menetelmistä, jolloin ääni-

tystilanne oli heille tutumpi kuin alkuvaiheen opiskelijoille. Esimerkiksi fonaatiotehtävä 

voi tuntua oudolta ja vaikealta, jos ei tiedä, mitä sillä haetaan. Jännittäminen on voinut 

näkyä myös puristeisuutena äänessä, jota alkuvaiheen opiskelijoilla oli tilastolliseseti 

merkitsevästi enemmän kuin loppuvaiheen opiskelijoilla.  

 

Valmistuvan vuosikurssin taloudellisen äänen tuoton puolesta puhuu myös se, etteivät 

valmistuvan vuosikurssin opiskelijat juuri nostaneet äänenkorkeuttaan kuulonvaraisen 

arvioinnin perusteella mahdollisimman hyvää ääntä tuottaessaan, kun taas aloittavan 

vuosikurssin opiskelijat tekivät niin sekä fonaatio- että lukutehtävässä. Ilmiö näkyy sel-
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västi paitsi kuulonvaraisessa arvioinnissa myös akustisessa analyysissä perustaajuuden 

nousuna. Akustisessa analyysissä keskimääräinen perustaajuus kasvoi tilastollisesti 

merkitsevästi molemmissa ryhmissä, mutta aloittavalla vuosikurssilla kasvu oli voimak-

kaampaa. Vaikka optimaaliselle puhekorkeudelle ei ole löydetty mitään akustista tai 

fysiologista korrelaattia, on äänen väsymiseen ja äänihäiriöihin todettu usein liittyvän 

liian korkea puhekorkeus (Laukkanen, 1999; Leino, 1999). Myös Rantala ja Vilkman 

(1999) totesivat korkeamman perustaajuuden olevean yhteydessä ääniongelmiin. Perus-

taajuuden nousu voi johtua suuremmasta kurkunpään aktivaatiosta tai äänen ”lämpene-

misestä” (Rantala & Vilkman, 1999). Tässä tutkimuksessa molemmat vaihtoehdot ovat 

mahdollisia. Opiskelijat ovat voineet lisätä kurkunpään aktivaatiota tuottaakseen kiin-

teämpää ääntä tai heidän äänensä on voinut ”lämmetä” edellisten tehtävien aikana. 

 

Fonaatiotehtävän harjoittelu voi tutkitusti laskea jitterin arvoja (Ferrand, 1995). Valmis-

tuvan vuosikurssin opiskelijat ovat mitä todennäköisimmin harjoitelleet fonaatiotehtä-

vää huomattavasti enemmän kuin aloittavan vuosikurssin opiskelijat, joten eroavaisuutta 

jitterarvoissa voisi olettaa esiintyvän. Aloittavilla opiskelijoilla olikin tilastollisesesti 

merkitsevästi enemmän jitteriä normaalilla puheäänellä tuotetussa fonaatiossa kuin val-

mistuvilla opiskelijoilla. Tulos on yhteneväinen Warhusrstin ym. (2012) tutkimustulos-

ten kanssa, mutta vastakkainen Van Lierden ym. (2010) tutkimustuloksiin verrattuna. 

Warhurstin ym. tutkimuksessa tilastollisesti merkitsevä ero opintojen alku- ja loppuvai-

heen opiskelijoiden välillä löytyi jitterin lisäksi shimmerin arvoista kun taas Van Lier-

den ym. tutkimuksessa ei havaittu eroa neljän eri vuosikurssin välillä. Tässäkään tutki-

muksessa shimmerin arvoissa ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. 

Lisäksi ero jitterarvoissa tasoittui mahdollisimman hyvällä äänellä tuotetussa fonaatios-

sa. Eron kaventumista voi osaltaan selittää se, että opintonsa aloittavat opiskelijat nosti-

vat perustaajuuttaan selvästi enemmän toisessa fonaatiotehtävässä ensimmäiseen verrat-

tuna. Lisäksi puristeisuus lisääntyi tilastollisesti merkitsevästi. Perustaajuuden noustessa 

ja puristeisuuden lisääntyessä jitterarvot tiettävästi laskevat (Klingholz & Martin 1985; 

Lieberman, 1963; Mendoza & Carballon, 1998). Signaalin ja kohinan väliset suhteet 

olivat ryhmillä keskimäärin suunnilleen samat, mikä tukee aikaisempia tutkimustuloksia 

(Warhurst ym., 2012).  

 

Opintojensa alkuvaiheessa olevilla opiskelijoilla oli loppuvaiheen opiskelijoihin verrat-

tuna tilastollisesti merkitsevästi enemmän äänen narinaa molemmissa lukunäytteissä. 
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Muissa näytetyypeissä tilastollisesti merkitsevää eroa ei ryhmien välillä ollut. Narinaa 

esiintyi suurimmalla osalla tutkittavista, mikä tukee Eskelisen (painossa) samalla alueel-

la toteutetun tutkimuksen sekä Gottliebsonin ym. (2007) ja Wolkin ym. (2012) tuloksia 

äänen narinan esiintymisestä nuorilla naisilla. 

 

Kuulonvaraisen arvioinnin ja akustisen analyysin vastaavuus 

Tässä tutkimuksessa perustaajuus oli selvästi yhteydessä ainoastaan subjektiivisesti 

havaittuun äänen korkeuteen. Aikaisemmissa tutkimuksissa korkeiden perustaajuuden 

arvojen on osoitettu olevan yhteydessä vuotoiseen äänenlaatuun (Hammarberg ym., 

1980; Wolfe & Martin, 1997) ja matalien arvojen puristeiseen, karheaan ja käheään sekä 

narisevaan ääneen (Hammarberg ym., 1986; Hammarberg ym., 1980; Wolfe & Martin, 

1997).  

 

Perturbaatiotutkimuksista on aikaisemmin saatu ristiriitaisia tuloksia (Rantala, 2000). 

Tässäkin tutkimuksessakin perturbaatiomittausten tulokset olivat ristiriitaiset eri tehtä-

vätyyppien välillä. Normaalista puheäänestä mitatut jitterarvot korreloivat äänen poik-

keavuuden asteen, karheuden ja vuotoisuuden kanssa ja shimmerarvot poikkeavuuden 

asteen kanssa. Mahdollisimman hyvästä äänestä mitatut jitterarvot puolestaan korreloi-

vat vuotoisuuden kanssa ja shimmerarvot karheuden ja vuotoisuuden kanssa. Rantalan 

(2000) mukaan ääntä, jossa on paljon perturbaatiota, kutsutaan useimmiten karheaksi. 

Perturbaatiota on tutkimusten mukaan normaalia enemmän myös sellaisissa äänissä 

joita on kuvailtu vuotoisiksi, käheiksi, epätasaisiksi, vapiseviksi, diplofonisiksi tai nari-

seviksi (Eskenazi ym., 1990; Hammarberg, 1986; Wolfe & Martin 1997). Puristeinen 

ääni sitä vastoin voi aiempien tutkimusten mukaan vähentää jitterin määrää (Klingholz 

& Martin 1985; Mendoza & Carballon, 1998). Tämä havainto sai tukea tässä tutkimuk-

sessa. Mahdollisimman hyvällä äänellä tuotetuissa fonaatioissa jitterarvojen ja puristei-

suuden välillä oli kohtalainen negatiivinen korrelaatio. Tämä voi johtua siitä, että puris-

teisuuden aiheuttaman tiukempi äänihuulisulku saa aikaan tasaisemman äänihuuliväräh-

telyn (Rantala, 2000). 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa signaali-kohinasuhteen on osoitettu korreloivan äänen 

poikkeavuuden asteen ja äänen karheuden kanssa (Bhuta, ym., 2004; Eskenazi ym., 

1990). Tämän tutkimuksen tulokset tukevat tätä havaintoa normaalilla puheäänellä tuo-

tettujen fonaatioiden osalta, joskin korrelaatiot jäivät heikon ja kohtalaisen välille. Lee 
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ja Childers (1991) ovat todenneet äänihuulten vajaan sulkeutumisen seurauksena ääni-

raossa syntyvän turbulenttia hälyä, joka on tyypillistä esimerkiksi vuotoisille äänille. 

Myös tässä tutkimuksessa vuotoisen äänen ja signaali-kohinasuhteen väliltä löytyi koh-

talainen korrelaatio mahdollisimman hyvällä äänellä tuotetusta fonaatiosta mitattuna. 

 

Kun normaalilla puheäänellä tuotetut fonaationäytteet jaettiin kahteen ryhmään äänen 

poikkeavuuden asteen perusteella, voitiin todeta, että kuulonvaraisesti paremmiksi arvi-

oidut äänet saivat keskimäärin parempia tuloksia kaikista akustisista parametreista. Kui-

tenkin tilastolliseen merkitsevyyteen ylsivät erot ainoastaan shimmeriä ja signaalin ja 

kohinan välistä suhdetta mittaavissa parametreissa. Warhurstin ym. (2012) tutkimukses-

sa puhtaiksi arvioidut äänet saivat akustisissa mittauksissa shimmerin ja signaali-

kohinasuhteen lisäksi parempia jitterarvoja kuin epäpuhtaiksi arvioidut äänet. Tässä 

tutkimuksessa vastaavaa jakoa täysin puhtaisiin ja epäpuhtaisiin ääniin ei ollut miele-

kästä tehdä, koska ääniä, joissa poikkeavuuden aste olisi ollut 0, oli hyvin vähän. Tämä 

johtunee 101-portaisen mittarin herkkyydestä pienillekin poikkeavuuksille ääninäyttees-

sä. Mahdollisimman hyvällä äänellä tuotetuissa fonaatioissa ei ollut tilastollisesti mer-

kitsevää eroa kuulonvaraisesti paremmiksi ja huonommiksi arvioitujen äänten välillä. 

 

 
5.2 Tutkimuksen toteuttamisen ja luotettavuuden arviointi 

 

Äänen arviointimenetelmät  

Luotettavaan äänen arviointiin kuuluu huolellinen esitietojen keräys, kuulonvarainen 

arviointi, akustinen analyysi sekä äänielimistön tarkastaminen (Milstein & Hicks, 

2007). Tutkimuksessa näin laajan arvioinnin tekeminen riittävän suurella otannalla vaa-

tii kuitenkin huomattavia resursseja, joita logopedian alalla harvoin on käytettävissä – 

puhumattakaan yhden pro gradu -tutkielman mahdollisuuksista. Gottliebson ym. (2007) 

tutkivat tulevien puheterapeuttien ääniongelmia portaittain niin, että aluksi opiskelijoi-

den äänet seulottiin kuulonvaraisesti. Sen jälkeen ne opiskelijat, joilla esiintyi seulon-

nassa poikkeavia äänen piirteitä (kaksi tai enemmän), haastateltiin ja he täyttivät kysely-

lomakkeen. Niille opiskelijoille, joilla haastattelun ja kyselylomakkeen perusteella to-

dettiin olevan ääniongelmia, tehtiin lisäksi kurkunpään endoskopiatutkimus. Tällaisella 

menettelytavalla säästetään resursseja, mutta toisaalta tutkimuksen ensimmäisessä vai-

heessa voi seulan läpi päästä sellaisia tutkittavia, joilla ääniongelmia on, mutta joita ei 
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ilmene juuri seulontahetkellä. Tässä tutkimuksessa halusin ehdottomasti kerätä ennak-

kotietoja, mutta juuri resurssien vuoksi laajempi kyselylomake tai haastattelu ei tullut 

kysymykseen.  Myöskään ääntöelimistön tarkastamista ei ollut mahdollista toteuttaa. 

Kuulonvarainen arviointi ja akustinen analyysi toteutettiin kuitenkin laajasti, jolloin 

saatiin kattavasti tietoa tutkittavien äänen laadusta. Näiden menetelmien avulla saatiin 

riittävästi tietoa, jotta voitiin todeta, että yhdenkäään tutkittavan äänen laatu ei viitannut 

äänihäiriöön, jolloin äänielimistön tarkastaminen olisi ollut erityisen tärkeää.  

 

Tutkittaviin liittyvät seikat 

Tutkittavat jaettiin tutkimusryhmiin heidän opintojensa vaiheen perusteella. Ryhmät 

olivat kuitenkin hyvin heterogeeniset ääneen liittyvien taustatekijöiden perusteella, joten 

tulosten yleistämisessä on syytä olla varovainen. Tutkittavilla oli esimerkiksi hyvin eri-

laiset taustat äänen käytössä ja äänen käytön koulutuksessa. Koska otos oli pieni, ei täs-

sä tutkimuksessa ollut mahdollista karsia tutkittavia näiden seikkojen vuoksi. Tutki-

muksen luotettavuuteen voi vaikuttaa myös se, että aineiston kerääminen tapahtui lop-

pusyksystä, jolloin infektiot olivat yleisiä. Useat tutkittavat mainitsivat, että heillä oli 

juuri ollut flunssa tai heillä oli lieviä flunssan oireita. Kuitenkin vain yhdellä tutkittaval-

la flunssan oireet äänityshetkellä olivat niin selvästi havaittavissa, että hänen näytteensä 

jätettiin analyysien ulkopuolelle. Ainoastaan 63 % alkuvaiheen opiskelijoista ja 37 % 

loppuvaiheen opiskelijoista ilmoitti, että heidän ääneensä ei äänitystilanteessa vaikuta 

mikään erityinen seikka. Esitietolomakkeessa kysyttiinkin seikkoja, jotka voivat vaikut-

taa tutkittavien ääneen tutkimushetkellä. Logopedian opiskelijat ovat mahdollisesti kes-

kimääräistä herkempiä tunnistamaan tällaisia seikkoja ja sen vuoksi myös ilmoittavat 

niistä herkästi. 

 

 

Akustinen analyysi 

Äänenpainetasoa ei kalibroitu, joten sen suhteen tutkimuksesta ei voida vetää luotettavia 

johtopäätöksiä. Äänen intensiteetin vertaaminen muihin akustisiin ja kuulonvaraisesti 

arvioituihin parametreihin olisi ollut mielenkiinoista. Subjektiivisesti havaittavan äänen 

voimakkuuden voi kuitenkin nauhan perusteella arvioida. Äänen voimakkuuden poik-

keavuus oli tässä tutkimuksessa harvinaista ja harvatkin annetut äänen voimakkuden 

poikkeavat arvot olivat kuulonvaraisen arvioinnin perusteella hyvin pieniä.  
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Fonaationäytteet olivat hyvin erimittaisia. Tutkittavia ei pyydetty tuottamaan maksi-

mifonaatiota, koska haluttiin välttää turhaa ponnisteisuutta. Kuitenkin osa tutkittavista 

tuotti lähes maksimifonaation, jolloin äänenlaatu joissain tapauksissa heikkeni näytteen 

loppuosaa kohti. Tämä on voinut vaikuttaa varsinkin kuulonvaraisen arivoinnin tulok-

siin, sillä kuulonvaraisessa arvioinnissa kuunneltiin koko fonaatio, jotta ääni ei katkeaisi 

häiritsevästi kesken ja aikaa arvioinnin tekemiseen olisi riittävästi. Akustisessa analyy-

sissä näytteistä valittiin tasaisin alue analysoitavaksi. Näytteiden keskiosassa on todettu 

olevan vähemmän perturbaatiota kuin alussa ja lopussa (Lieberman, 1961; Sellman, 

2004). Osa näytteistä oli niin pitkiä, että alusta ja lopusta saatiin leikattua reilusti pois 

kun taas toiset näytteistä olivat vain vähän yli neljän sekunnin mittaisia, jolloin näytteen 

tasainen alue jäi luonnollisesti lyhyemmäksi. 

 

Vaikka ääninäytteiden nauhoitus tehtiin huolellisesti, esiintyi analysointivaiheessa kol-

messa fonaationäytteessä aavistuksen verran häiriöääntä. Akustista analyysi varten näyt-

teistä leikattiin häiriöttömät alueet. Kuulonvaraisessa analyysissä nämä näytteet olivat 

kuitenkin kokonaisuutena. Yksi tutkittava jätettiin tilastollisen tarkastelun ulkopuolelle 

näytteissä ilmenneiden häiriöiden vuoksi. Lukunäytteistä neljässä ja spontaanin puheen 

näytteistä kuudessa oli myös hieman rätisevää häiriöääntä. Näitä näytteitä käytettiin 

kuulonvaraiseen arviointiin ja perustaajuuden mittaamiseen. Perustaajuus ei vaikuttanut 

muihin saman henkilön näytteisiin verrattuna poikkeavalta näytteissä, joissa häiriötä 

esiintyi. Ihmiskorva osaa erottaa tällaiset häiriöt äänisignaalista, mutta on mahdollista, 

että pienet häiriöt näytteissä ovat häirinneet kuulonvaraista arviointia.  

 

Tässä tutkimuksessa ääninäytteet koostuivat normaaleiksi luokiteltavista äänistä, jolloin 

eroavaisuuksia näytteiden välillä on vaikeaa saada näkyviin. Eliittiäänenkäyttäjien ääntä 

tutkittaessa äänen hyvyyttä mitataan usein pitkäaikaiskeskiarvospekrin avulla. Spektrin 

loivuuden ja puhujan formantin ajatellaan korreloivan hyvän äänenlaadun kanssa. Täl-

lainen analyysi olisi kuitenkin ollut liian työläs toteutettavaksi tässä tutkimuksessa. 

 

Kuulonvarainen arviointi 

Joskus arviointi voi olla luotettavampaa luonnollisessa tilanteessa kuin nauhalta kuunte-

lemalla (Kent, 1996). Toisaalta puhujan ulkoiset piirteet tai kuuntelijan tieto puhujan 

taustasta ja mahdollisista ääniongelmista voivat vaikuttaa kuulijan arvioon äänen laa-

dusta. Tässä tutkimuksessa näytteiden arvioiminen nauhalta oli perusteltua myös siksi, 
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että kuulijat voitiin sokkouttaa sen suhteen, oliko kyseessä normaalilla puheäänellä vai 

mahdollisimman hyvällä äänellä tuotettu ääninäyte. 

 

Warhurst ym. (2012) toteuttivat tutkimuksensa kuulonvaraisen arvioinnin jakamalla 

äänet puhtaisiin (engl. clear) ja epäpuhtaisiin (engl. unclear). Jako oli kuitenkin liian 

yksinkertainen, jotta sen avulla olisi saatu esiin eroja opintojen alku- ja loppuvaiheen 

opiskelijoiden välillä. Van Lierde ym. (2010) puolestaan käyttivät GRBAS-menetelmää 

tutkiessaan puheterapeuttiopiskelijoiden ääntä. Heidänkään tutkimuksessaan kuulonva-

raisen arvioinnin avulla ei löytynyt eroa eri vaiheissa olevien opiskelijoiden välillä. Toi-

saalta heidän tutkimuksessaan eroa ei löytynyt myöskään akustisissa parametreissa. 

Näiden tutkimusten valossa sovelletun CAPE-V -menetelmän käyttö on perusteltua. 

CAPE-V:ssä arvioitavia parametreja on enemmän ja arviointi ei rajoitu muutamaan por-

taaseen. Kuitenkin arvioijien johdonmukaisuus kärsii laajaan asteikon vuoksi. Lisäksi 

arviointi on hyvin raskas toteuttaa, kun näytteitä on paljon. Mikäli tähän tutkimukseen 

osallistuneet kuulijat olisivat kuunnelleet näytteet vain kerran, olisi arvioinnista selvin-

nyt noin kahdessa tunnissa. Arvioijat olivat kuitenkin halunneet tehdä arvioinnin mah-

dollisimman huolellisesti ja olivat kuunnelleet monet näytteistä useampaan otteeseen. 

Niinpä arvioinnin kokonaisaika vaihteli muutamasta tunnista useisiin tunteihin. Kuulijat 

mainitisivat palautteessaan, että varsinkin lyhyissä fonaationäytteissä moneen arvioita-

vaan osa-alueeseen keskittyminen tuntui vaikealta. Lisäksi näytteitä oli niin paljon, että 

keskittyminen oli vaikeaa. CAPE-V onkin ensisijaisesti luotu työkaluksi kliiniseen työ-

hön, missä se on huomattavan paljon kevyempi toteuttaa, koska arvioitavia ääniä on 

yleensä vain yksi kerrallaan.  

 

Myös tilastollisen analysoinnin kannalta CAPE-V on monimutkainen kuulonvaraisen 

arvioinnin menetelmä. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa arvioijat olivat saattaneet antaa 

saman tai lähes saman arvon, mutta yksi oli merkinnyt piirteen esiintyvän ajoittain ja 

kaksi muuta jatkuvasti. Kun kuulijoiden luotettavuutta arvioitaessa huomioitiin vain 

jatkuvasti esiintyneet äänen piirteet, saattoi ajoittain/jatkuvasti -jako vääristää tuloksia 

siten, että kuulijat vaikuttivat olevan täysin eri mieltä piirteen esiintymisestä. Tämän 

vääristymän olisi voinut välttää jättämällä ajoittain/jatkuvasti -valinnan pois, jolloin 

piirteen esiintymisen ajoittaisuus olisi tullut huomioitua antamalla pienempi arvo. Jois-

sakin tapauksissa – esimerkiksi kliinisessä työssä – on tärkeää dokumentoida, esiintyy-
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kö piirre ajoittain vai jatkuvasti. Tutkimuksessa arviot on saatava mitattavaan muotoon, 

jolloin tällainen jako hankaloittaa tilastollista tarkastelua.  

 

Wuyts ym. (1999) suosittelevat tutkimustulostensa perusteella käyttämään GRBAS -

menetelmää alkuperäisen neljäportaisen arvioinnin mukaisesti VAS-janan sijasta. He 

toteavat, että kuulijoiden välinen luotettavuus vähee tilastolliseseti merkitsevästi kun 

arviot tehtdään VAS-janalla GRBAS -menetelmän sijasta. Tutkimustulos on järkeen-

käypä, sillä eihän 100-portaisella janalla voi olettaakaan saavansa yhtä tarkasti yhden-

mukaisia tuloksia kuin neljäportaisella. Tässä tutkimuksessa käytettiin VAS-janan sijas-

ta 101-portaista numeerista arviointia. Silmämääräisesti arvioita tarkastelemalla voidaan 

havaita, että kuulijat antoivat arvioita mieluiten viiden numeron tarkkuudella (esim. 10, 

15, 20, 25 jne.), kun taas VAS-janalla kuulijat suosivat janan keskivaihetta ääripäden 

sijasta (Wuyts ym., 1999). Tasalukujen suosiminen voi lisätä arvioiden yhteneväisyyttä. 

Kuitenkin laajan asteikon herkkyys menetetään, mikäli kuulijat suosivat tiettyjä arvoja. 

 

Olipa kuulonvaraisessa arvioinnissa käytetty menetelmä mikä hyvänsä, luotettavien 

tilastolllisesti merkitsevien tulosten saaminen on erittäin vaikeaa, koska ihmiskorva on 

herkkä ”kuulemaan väärin” (Kent, 1996). Aivot tulkitsevat havaintoja aikaisempien 

kokemuksien pohjalta. Niinpä jokainen kuulijoista tulkitsee arvioitavaa ääntä oman ko-

kemuksensa pohjalta. Huomion arvoista on myös, että  äänen voimakkuuden ja äänen 

korkeuden suhde on kuulonvaraisesti vaikea määritellä (Baken & Orlikof, 2000, s.146). 

Jo hyvinkin pieni lisäys äänienergiassa tietyillä taajuuksilla saa äänen kuulostamaan 

voimakkaammalta, vaikka äänenpainetasossa ei tapahtuisi merkittäviä muutoksia (Leino 

ym., 2011). Tässäkin tutkimuksessa yksi arvioijista oli voinut arvioida äänen korkeuden 

poikkeavaksi kun taas toinen oli ajatellut samassa näytteessä äänen voimakkuuden ole-

van poikkeavaa. Vaikeus arvioinnissa korostuu, kun ääntä arvioidaan nauhalta luonnol-

lisen tilanteen sijasta. Myös ennakko-odotukset arvioitavista äänistä vaikuttavat arvi-

oon. Tässä tutkimuksessa kuulijat tiesivät arvioitavien näytteiden koostuvan logopedian 

opiskelijoiden äänistä ja näin ollen ennakko-odotuksena todennäköisesti oli, että ääni-

näytteet koostuvat normaaleista äänistä.  

 

Kuulonvaraisen arvioinnin luotettavuuteen vaikuttaa myös kuulijoiden käyttämän käsit-

teistön yhteneväisyys. Äänen laadun arvioinnissa käytettävää käsitteistöä on pyritty yh-

teinästämään vuosikausia, koska ammattilaiset ovat kuvailleet äänen piirteitä hvin kirja-
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valla tavalla (esim. Hammarberg, 1986, 2000; Kempster ym., 2009). Tässä tutkimukse-

sa ei yhden arvioijan mukaan esimerkiksi äänen karheutta ollut yhdessäkään näytteessä 

kun taas toisen mukaan sitä esiintyi suhteellisen usein. Tämä ei kerro niinkään siitä, 

ettei ammattitaitoinen puheterapeutti kuulisi äänessä karheutta vaan pikemminkin siitä, 

että ääntä kuvaillaan edelleen hyvin eri termein. Arviointilomakkeessa arvioitavien piir-

teiden lisäksi puheterapeutit käyttivät termejä särähtely, diplofonia, sameus ja tuetto-

muus. Kuulijat olivat joissain tapauksessa antaneet äänen piirteelle saman arvon, mutta 

käyttäneet piirteen kuvailemiseen eri termejä. Käytettyjen termien kirjavuus kertoo osal-

taan siitä, kuinka vaikeaa äänen arvioiminen on.  

 

 

Kuulijoiden sisäinen ja kuulijoidenvälinen luotettavuus 

Kuten jo aikaisemmin todettiin, on normaalien äänien vertailu keskenään erittäin vaike-

aa. Vaikka tässä tutkimuksessa kuulonvaraisessa arvioinnissa saatiin tilastollisesti mer-

kitseviä eroja ryhmien välillä, on huomioitava, että erot olivat hyvin pieniä, koska as-

teikko oli 0–100, mutta arviot vaihtelivat pääosin välillä 0–30. Karnell, ym. (2007) to-

teavat tutkimuksessaan että sekä CAPE-V että GRBAS ovat vahvoja mittareita, mutta 

tutkimusasetelma on voinut vaikuttaa heidän saamaansa tulokseen. Tutkimusasetelma 

oli nimittäin toteutettu niin, että normaaleita, lievästi häiriintyneitä, keskivaikeasti häi-

riintyneitä ja vaikeasti häiriintyineitä ääniä oli arvioitavien äänien joukossa yhtä paljon. 

Tässä tutkimuksessa tilanne oli päinvastainen, sillä variaatiota eri äänen häiriöisyyden 

asteessa ei ollut vaan kaikki äänet olivat normaaleita. Häiriintyneiden äänien ja sitä 

kautta suurien arvojen puuttuminen kuulonvaraisessa arvioinnisssa vääristää tilastollista 

tarkastelua ja etenkin arvioiden johdonmukaisuuden mittareita. Onhan aivan eri asia 

antaa arvoja asteikolla 0–30 kuin antaa arvoja 0–30 asteikolla 0–100. Kuulonvaraisen 

arvioinnin luotettavuutta tarkastellessa on siis hyvä ottaa huomioon, että kuulijoiden 

arviot sijoittuivat asteikolla niin kapealle alueelle, etteivät mahdolliset epäjohdonmukai-

suudet vaikuta juurikaan äänen häiriöisyyden arvioon. Ryhmien väliseen vertailuun ne 

luonnolliseseti vaikuttavat.  

 

Kuulijoiden välistä luotettavuutta tarkasteltiin Chronbachin alfan avulla, joka perustuu 

variansseihin. Mikäli varianssi on nolla, ei alfaa voi laskea. Näin oli useassa parametris-

sä. Kuitenkin voidaan todeta, että arvioijat ovat arvioineet näytteitä johdonmukaisesti, 

koska kyseistä piirrettä ei näytteissä esiintynyt. Silmämääräisesti aineistoa tarkastellessa 



51 
 

voi havaita arvioijien olleen kohtalaisen johdonmukaisia, sillä piirteestä oli hyvinkin 

saatettu antaa sama tai lähes sama arvo, mutta vaihtelua oli siinä, oliko piirteen arvioitu 

esiintyvän jatkuvasti vai ajoittain. Koska tilastollisessa tarkastelussa huomioitiin ainoas-

taan jatkuvaksi arvioidut äänen piirteet, jäi analyysistä pois arvoja, jotka olisivat tuoneet 

arvioita lähemmäksi toisiaan.  

 

Kuulonvaraisen arvioinnin luotettavuutta saadaan parannettua harjoittelemalla arviointia 

ryhmässä (esim. Bele 2005). Harjoittelun avulla kuulijoiden arviot saadaan lähemmäksi 

toisiaan ja kuulijoiden harjaantuessa juuri tutkimuksessa käytettävään menetelmään, 

paranee myös kuulijan sisäinen luotettavuus. Tässä tutkimuksessa em. harjoitteluun ei 

ollut mahdollisuutta, koska puheterapeutit tuntuvat olevan kiireisiä ja jo pelkän arvioin-

nin tekeminen oli monille mahdotonta ajan puutteen vuoksi. Kuulijat, jotka lopulta vali-

koituivat tutkimuksen arvioijiksi, olivat kahdesta eri kaupungista, joten harjoittelun jär-

jestäminen olisi ollut mahdotonta. Toisaalta harjoittelun hyödyllisyysikin voidaan ky-

seenalaistaa. Harjoittelu ei nimittäin lisää tutkimuksen toistettavuutta, koska eri ryhmien 

välilläkin voi olla eroavaisuuksia. Kahdessa eri ryhmässä kuuntelua harjoitelleet saavat 

kyllä yhdenmukaisia arvioita oman ryhmänsä kesken, mutta erot ryhmien välillä voivat 

olla suuriakin. Tässä tutkimuksessa jokaisen kuulijan antama arvio otettiin huomioon, 

vaikka se olisikin ollut poikkeava tai epäjohdonmukainen tilastollisesti arvioituna. Jo-

kaiselle tutkittavalle laskettiin keskiarvo kolmesta eri arviosta, jolloin erot tasottuivat, 

eikä yhdenkään yksittäisen kuulijan arvio muodostunut hallitsevaksi.  

 

 

5.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Kuulonvaraisessa arvioinnissa loppuvaiheen opiskelijat saivat alkuvaiheen opiskelijoi-

hin verrattuna tilastollisesti merkitsevästi parempia tuloksia fonaationäytteistä arvioi-

dusta äänen poikkeavuuden asteesta ja vuotoisuudesta sekä lukunäytteistä arvioidusta 

puristeisuudesta. Lisäksi akustisen analyysin perusteella alkuvaiheen opiskelijat saivat 

loppuvaiheen opiskelijoihin verrattuna korkeampia arvoja kaikista jitteriä mittaavista 

parametreistä normaalilla puheäänellä tuotetuista fonaationäytteistä mitattuna. Ehkäpä 

kuitenkin selkein havainto oli, että opintojensa alkuvaiheessa olevat opiskelijat tuottivat 

mahdollisimman hyvää ääntä kulonvaraisesti arvioituna puristeisemmin ja korkeammal-

ta kuin loppuvaiheen opiskelijat. Akustinen analyysi tuki tätä havaintoa. Tästä voidaan 
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päätellä, että loppuvaiheen opiskelijat osaavat mahdollisesti tuottaa hyvää ääntä talou-

dellisemmin kuin alkuvaiheen opiskelijat. 

 

Tulokset kuvastavat hyvin tilannetta Oulun yliopistossa aineistonkeruuhetkellä vuonna 

2012, mutta ryhmien heterogeenisyyden vuoksi tuloksia ei voi varmuudella yleistää. 

Tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina niin kauan kuin koulutusohjelman ääneen liit-

tyvien kurssien sisältö pysyy samana. Tuloksia ei voi yleistää koskemaan logopedian 

koulutusohjelmaa muissa yliopistoissa. Mielenkiintoista olisikin vertailla kurssisisältöjä 

eri yliopistojen välillä ja niiden mahdollisia vaikutuksia opiskelijoiden ääneen tai tietä-

mykseen ääniasioista.  

 

Seurantatutkimuksen mahdollisuudet 

Logopedian opiskelijoiden äänen kehittymisen tutkimiseen poikittaistutkimusta parempi 

menetelmä olisi seurantatutkimus, mutta se vaatisi jo paljon suurempaa ja pitkäaikai-

sempaa tutkimusta kuin yhden pro gradun puitteissa on mahdollista tehdä. Seurantatut-

kimuksessa opiskelijoita voisi seurata opintojen alkuvaiheesta aina valmistumisvaihee-

seen ja työelämään saakka. Logopedian koulutusohjelmassa ääniharjoittelua on vähän ja 

teoreettinen opiskelu painottuu. Toisaalta tähän tutkimukseen osallistuineet opiskelijat 

olivat saaneet monipuolisesti logopedian koulutuksen ulkopuolista äänen käytön koulu-

tusta. Ainoastaan 13 % loppuvaiheen opiskelijoista ja 54 % alkuvaiheen opiskelijoista 

ilmoitti, etteivät olleet saaneet koulutusohjelman ulkopuolista äänen käytön koulutusta.  

Äänihygienisen koulutuksen vaikutuksesta on saatu kirjavia tuloksia (Chan, 1994; Roy 

ym. 2002; Timmermans ym., 2002), eikä äänenkäytön koulutuskaan välttämättä aina 

auta parantamaan äänen laatua (Bele ym., 2010; Walzak ym., 2008). Seurantatutkimus 

voisi auttaa valottamaan äänihygienisen koulutuksen ja äänen käytön opetuksen vaiku-

tusta logopedian opiskelijoilla. 

 

Opiskelijoilla on todettu olevan enemmän ääniongelmia muuhun väestöön verrattuna 

(Fritzell, 1996; Simberg, 2004). Olisi mielenkiintoista selvittää, ovatko suomalaiset lo-

gopedian opiskelijat kokeneet ääniongelmia opintojensa aikana. Se, että opiskelee logo-

pediaa, ei vielä takaa hyvää ääntä. Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että tule-

villa puheterapeuteillakin esiintyy ääniongelmia (Gottliebson ym., 2007; Van Lierde 

ym., 2010). Suomessa kaikilta logopedian opiskelijoilta tarkastetaan ääni ennen opinto-

jen alkamista, mutta ongelmat eivät välttämättä tule esiin tarkastuksessa tai ääniongel-
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mat voivat alkaa vasta myöhemmin. Opiskelijoiden ääniongelmien lisäksi erityisen tär-

keää olisi selvittää opiskelijoiden ja jo työelämään siirtyneiden puheterapeuttien omia 

näkemyksiä äänestään ja valmiuksistaan antaa ääniterapiaa. Tästäkin aiheesta saataisiin 

tietoa seurantatutkimuksen avulla. 

 

Menetelmiin liittyvät jatkotutkimusaiheet 

Äänitutkimuksen menetelmissä on vielä paljon kehitettävää. Akustinen analyysi ja kuu-

lonvarainen arviointi ovat molemmat yksinään aika epäluotettavia menetelmiä (Eadie & 

Doyle, 2005). Kuulonvaraisen arvioinnin ja akustisen analyysin vastaavuudesta on saatu 

kirjavia tuloksia, joista osa sai vahvistusta tässä tutkimuksessa. Suurin osa äänen arvi-

ointimenetelmistä on kehitetty äänihäiriön arviointiin. Niinpä menetelmät luokittelevat 

äänen joko normaaliksi tai vaikeusasteittain häiriintyneeksi. Ammattiäänenkäyttäjillä 

normaali ääni ei kuitenkaan välttämättä riitä, koska vaatimukset äänen kestolle ja laa-

dulle voivat olla paljon suuremmat kuin vähän ääntä käyttävillä. Tällöin myös monet 

arviointimenetelmistä ovat riittämättömiä ammattiäänenkäyttäjän äänen arviointiin. 

Ammattiäänenkäyttäjien näkökulmasta katsottuna äänen arviointiin tarvittaisiin mene-

telmiä, joissa arvioitaisiin etenkin äänen talaudellista tuottamista ja kuormituskestävyyt-

tä. 

 

Äänen piirteitä kuvaavaa sanastoa on yritetty yhtenäistää jo pitkään (esim. Hammar-

berg, 1986, 2000; Kreiman ym. 1992), mutta siitä huolimaatta ääniasiantuntijat käyttä-

vät hyvin eri käsitteitä puhuessaan samasta ilmiöstä. Tässäkin tutkimuksessa oli havait-

tavissa, että kuulonvaraisen arvioinnin toteuttaneet puheterapeutit kuvasivat samaa ään-

tä hyvin eri termein. Kuulonvarainen arviointi täydentää akustista analyysiä, mutta arvi-

ot ovat helposti hyvin epäjohdonmukaisia. Myös akustiseen analyysiin tarvitaan lisää 

luotettavia ja ennenkaikkea yksinkertaisia menetelmiä. Äänen analysointiohjelmat saat-

tavat jonkin piirteen perusteella määritellä äänen häiriintyneeksi ja päinvastoin häiriin-

tynyt ääni voi joidenkin parametrien osalta vaikuttaa jopa normaalia ääntä paremmalta 

(Sellman, 2004).  
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LIITE 1 

 

Oulussa 5.10.2012 

 

 

Hyvät logopedian 1. ja 5. vuosikurssin opiskelijat,  

 

Opiskelen  logopediaa  Oulun  yliopistossa  ja  teen  parhaillaan  pro  gradu‐tutkielmaani.  Tutkielmani 

tarkoituksena on  selvittää  logopedian opiskelijoiden  äänen piirteitä  ja  sitä,  kuinka  äänen  käyttö  kehittyy 

opiskelujen aikana. Ohjaajanani toimii professori Matti Lehtihalmes. 

Toteutan  tutkimuksen  nauhoittamalla  ja  analysoimalla  ääninäytteitä  logopedian  opiskelijoilta.  Tähän 

tarvitsen  teidän  apuanne.  Nauhoitukset  toteutetaan  logopedian  ja  fonetiikan  tiloissa  äänitysstudiossa. 

Tutkimusaineisto  tullaan  käsittelemään  nimettömänä  ja  tutkittavilla  on  oikeus  vetäytyä  tutkimuksesta 

missä vaiheessa  tahansa syytä  ilmoittamatta. Tutkimuksen päätyttyä  tutkittavat voivat halutessaan saada 

haltuunsa itseään koskevan aineiston. Muussa tapauksessa aineisto tuhotaan. 

Tutkimustulosten  luotettavuuden  kannalta  olisi  tärkeää,  että  kaikki  1.  ja  5.  vuosikurssin  opiskelijat 

pystyisivät osallistumaan. Yhden henkilön kohdalla aikaa menee n. 10 minuuttia. Pyydän teitä ystävällisesti 

varaamaan  sopivan ajan äänityksille alla olevasta  listasta. Mikäli  listasta ei  löydy  sopivaa aikaa voit ottaa 

minuun  yhteyttä,  niin  järjestän  lisää  aikoja.  Minut  tavoittaa  sähköpostilla:  hannalai@paju.oulu.fi  tai 

puhelimitse: xxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Yhteistyöstäsi lämpimästi kiittäen,  

 

Leena Laitinen 
logopedian opiskelija, HuK 
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Esitietolomake 

 

 

 

Opiskelen logopediaa Oulun yliopistossa ja teen parhaillaan pro gradu‐tutkielmaani. 

Tutkielmani aiheena on logopedian opiskelijoiden äänen piirteet ja äänenkäytön ke‐

hittyminen opiskelujen aikana. Ohjaajanani toimii professori Matti Lehtihalmes. Tut‐

kittavina ovat ensimmäisen  ja valmistuvan vuosikurssin  logopedian opiskelijat. To‐

teutan tutkimuksen nauhoittamalla ja analysoimalla ääninäytteitä tutkittavilta. Näyt‐

teistä tehdään akustinen analyysi sekä kuulonvarainen analyysi kokeneiden ääniasi‐

antuntijoiden avulla. Analyysin jälkeen ääninäytteet tuhotaan tai luovutetaan tutkit‐

tavalle. Analysointivaiheessa ja tulosten raportoinnissa ei käy ilmi tutkittavien henki‐

löllisyys. Tutkittavilla on oikeus vetäytyä tutkimuksesta missä vaiheessa tahansa syy‐

tä ilmoittamatta. Täyttämällä tämän esitietolomakkeen suostut tutkimukseen. 

 

Yhteistyöstäsi kiittäen, 

Leena Laitinen 
logopedian opiskelija, HuK 
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Vastaathan kaikkiin kysymyksiin! 

 

 

Ikä: 

 

1. Tupakoitko:  

 

2. Onko sinulla astma/hengitysallergia:      

 

 

3. Jäljellä olevat/suoritetut  logopedian koulutusohjelmaan kuuluvat kurssit*  ja niiden  laajuus opintopis‐

teinä:  

 

 

 

 

*valmistuva kurssi ilmoittaa jäljellä olevat kurssit ja 1. vuosikurssi suoritetut kurssit 

 

4. Saamasi äänen käytön koulutus (esim. äänenkäyttö  ja äänihäiriöt –kurssi,  laulu‐/teatteriharrastukseen 

liittyvä opetus): 

 

 

 

 

 

5. Muita seikkoja, jotka voivat vaikuttaa ääneesi tällä hetkellä: 

 

 

 

Olen lukenut yllä olevan tiedotteen ja suostun tutkimukseen  

 
 

Paikka ja päivämäärä    Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Taulukko 12. Kuulijoiden välinen luotettavuus Cronbachin alfalla mitattuna.  
 

 
Poikkeavuuden 

aste 
Karheus Vuotoisuus Puristeisuus Korkeus Voimakkkuus Narina**** 

Fonaatio1 0,502 0,171 0,366 0,482 0,625 0,303* - 
Fonaatio2 0,708 ** 0,791 0,550 0,769 0,366 - 

Luku1 0,579 0,036 0,103 0,603 0,735 *** 0,545 

Luku2 0,698 ** 0,517 0,706 0,788 ** 0,504 

Spontaani 0,238 -,107?? 0,579 0,530 0,407 *** 0,620 
*Arvioija1ei mukana, koska varianssi 0 **Ei voida laskea, koska arvoissa liian vähän varianssia *** Ei voida 
laskea koska kaikkien varianssit 0 **** huomioitu ajoittain esiintyvänä, koska ei esiinny jatkuvana piirteenä 
 

 

Taulukko 13. Arvioijan johdonmukaisuus fonaationäytteiden arvioinnissa Spearmanin 
korrelaatiokertoimella mitattuna. 
 

 
Poikkeavuuden 

aste 
Karheus Vuotoisuus Puristeisuus Korkeus Voimakkkuus Ka 

Arvioija 1 0,22 - 0,25 -0,17 0,75 - 0,26 
Arvioija 2 0,71 - 0,55 -0,11 - - 0,38 
Arvioija 3 0,41 0,77 0,83 -0,27 0,15 - 0,39 

Ka 0,45 0,77 0,54 -0,18 0,45 -  

 

 

Taulukko 14. Arvioijan johdonmukaisuus lukunäytteiden arvioinnissa Spearmanin 
korrelaatiokertoimella mitattuna. 
 

 
Poikkeavuuden 

aste 
Karheus Vuotoisuus Puristeisuus Korkeus Voimakkkuus Ka 

Arvioija 1 0,14 - 0,69 0,53 - - 0,45 
Arvioija 2 0,43 0,58 1,00 0,65 - - 0,68 
Arvioija 3 -0,21 0,82 1,00 0,27 - - 0,45 

Ka 0,12 0,70 0,90 0,48 - -  
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Taulukko 15. Perustaajuus fonaationäytteistä, lukunäytteistä ja spontaanipuheesta 
mitattuna. 
 

 
Ryhmä 1 Ryhmä 2 

 
F0 Hz vv Sd F0 Hz vv Sd 

Fonaatio 1 222 164–277 26 221 198–265 17 
t=0,1291

p=0,4491 

Fonaatio 2 244 196–300 28 231 186–265 18 
t=0,1141

p=0,0441 

 t=-5,5142   t=-3,1982    
 p=0,0002   p=0,0022    

Luku 1 209 182–247 16 204 187–233 10 
t=1,2251

p=0,1141 

Luku 2 218 178–247 18 211 187–239 13 
t=1,3731

p=0,0891 

 t=-3,6832   t=-4,5462    
 p=0,0002   p=0,0002    

Spontaani 210 169–248 22 202 182–227 14 
t=1,5161

p=0,0691 

1 Kahden riippumattoman otoksen keskiarvotesti  2Kahden riippuvan otoksen keskiarvotesti 
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Taulukko 16. Akustisen analyysin tulokset fonaationäytteistä mitattuna. 
  

 Ryhmä 1 Ryhmä 2  

 Ka vv Sd Ka vv Sd  

Jitt% 
MDVP 

 

Fon1 0,84 0,25–2,41 0,47 0,61 0,30–1,83 0,30 
t=1,9541

p=0,0291 

Fon2 0,68 0,33–1,34 0,25 0,67 0,22–1,35 0,34 
t=0,1271

p=0,4491 

 
 

Z=-1,3992 

p=0,0852   
Z=-0,5322

p=0,3032    

RAP% 
MDVP 

 

 
Fon1 

 
0,52 

 
0,15–1,48 

 
0,30 

 
0,37 

 
0,18–1,12 

 
0,19 

t=1,9461

p=0,0291 

Fon2 0,42 0,19–0,82 0,16 0,41 0,12–0,82 0,21 
t=0,1861

p=0,4271 

 
 

Z=-1,3082 

p=0,0992   
Z=-0,4562

p=0,3322 
   

PPQ% 
MDVP 

 

 
Fon1 

 
0,49 

 
0,15–1,42 

 
0,26 

 
0,36 

 
0,19–1,14 

 
0,18 

t=1,8971

p=0,0321 

Fon2 0,39 0,19–0,78 0,14 0,39 0,13–0,82 0,19 
t=-0,1071

p=0,4631 

 
 

Z=-1,8672 

p=0,0322   
Z=-0,5782

p=0,2902    

Shim% 
MDVP 

 

 
Fon1 

 
3,44 

 
1,60–8,51 

 
1,58 

 
3,80 

 
1,74–11,01 

 
1,87 

t= -0,7111

p=0,2411 

Fon2 3,04 1,17–6,63 1,29 3,40 1,75–6,37 1,23 
t=-0,9721 
p=0,1681 

 
 

Z=-1,2772 

p=0,1062   
Z=-0,7602

p=0,2322    

APQ% 
MDVP 

 

 
Fon1 

 
2,38 

 
1,16–5,64 

 
1,05 

 
2,72 

 
1,13–6,13 

 
1,06 

t=-1,1021

p=0,1391 

Fon2 2,08 0,86–4,43 0,87 2,39 1,18–4,43 0,81 
t=-1,2361

p=0,1121 

 
 

Z=-1,3082 

p=0,1002   
Z=-1,4902

p=0,0712 
   

NHR 
MDVP 

 

 
Fon1 

 
0,116 

 
0,082–0,163 

 
0,017 

 
0,117 

 
0,086–0,185 

 
0,018 

t=-0,0761

p=0,4701 

Fon2 0,112 0,091–0,135 0,012 0,111 0,086–0,145 0,014 
t=0,3881 
p=0,3501 

 
 

t=0,9493 

p=0,1773   
t=1,1973

p=0,1223    

NHR 
Praat 

 
Fon1 

 
0,007 

 
0,001–0,014 

 
0,004 

 
0,006 

 
0,001–0,022 

 
0,004 

t=0,3181

p=0,3761 

Fon2 0,006 0,001–0,018 0,005 0,006 0,001–0,024 0,005 
t=-0,2411

p=0,4111 

  
t=0,7863 

p=0,2203   
t=0,0143

p=0,4933 
   

HNR 
Praat 

 
Fon1 

 
23,69 

 
18,98–30,22 

 
3,37 

 
23,53 

 
16,96–29,12 

 
2,55 

t=0,1841

p=0,4281 

Fon2 24,28 17,90–31,06 3,45 23,93 17,14–29,70 3,19 
t=0,3561

p=0,3621 

 
 

t=-0,8983 

p=0,1993 
  

t=-0,7063

p=0,2443    

1Kahden riippumattoman otoksen keskiarvotesti 2Wilcoxonin merkkitesti 3Kahden riippuvan otoksen 
keskiarvotesti 
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Taulukko 17. Akustisen analyysin tulokset verrattuna Mäenniemen (2000) ja 
Warhurstin ym. (2012) tuloksiin. 
 
 Ryhmä 1 Ryhmä 2 Mäenniemi Warhurst1 Warhurst2 

n 23 23 46 41 34 

Ikä (ka) 19–37 (22) 23–34 (25) 20–29 (22,7) 17–25 (19, 05) 21–23 (22, 03) 

MDVP      

F0 (Hz) 225 221 211 223 229 

Jitt (%) 0,84 0,63 0,93 1,19 0,87 

RAP (%) 0,52 0,37 0,56 - - 

PPQ (%) 0,49 0,36 0,55 - - 

Shim (%) 3,44 3,80 4,06 2,82 2,48 

APQ (%) 2,38 2,72 2,89 - - 

NHR 0,116 0,116 0,12 - - 

Praat      

HNR 23,69 23,53 - 25,4 25,52 
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