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Tiivistelmä 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää kuuloherätevasteiden (auditory event related potentials, AERP) 

avulla, miten taustamelu vaikuttaa tyypillisesti kehittyvien 4-vuotiaiden lasten keskushermostolliseen kuullun 

prosessointiin. Keskushermostollisen kuullun prosessoinnin osa-alueista tarkasteltiin esitietoista kuullun havaitsemista 

tutkimalla obligatorisia vasteita ja esitietoista kuullun erottelua tutkimalla poikkeavuusnegatiivisuus- eli MMN-vasteita 

hiljaisuudessa ja taustamelussa. Tutkielmassa haluttiin selvittää eroaako obligatoristen vasteiden ja eri 

devianttiärsykkeiden aikaansaamien MMN-vasteiden voimakkuus, sijoittuminen ja ajoitus hiljaisuudessa ja 

taustamelussa. 

 

Tutkimuksen koehenkilöt (N = 11) olivat tyypillisesti kehittyviä suomenkielisiä 4-vuotiaita lapsia (keski-ikä 4v 3kk). 

Koehenkilöiden korvat olivat terveet ja kuulo sekä kielellinen kehitys normaalia. Kuuloherätevastemittauksissa 

ärsykkeiden esittämiseen käytettiin monipiirreparadigmaa, jossa esiintyi standardiärsykkeitä (semisynteettiset suomen 

kielen tavut /kee/ tai /pii/), viisi erilaista poikkeavaa eli devianttiärsykettä (intensiteetti, vokaalin kesto, konsonantti, 

taajuus, vokaali) sekä novel- eli yllätysärsykkeitä. Ärsykesarjat esitettiin hiljaisuudessa ja puheensorinaa (babble) 

muistuttavassa taustamelussa. Analyysiin otettiin mukaan intensiteetin muutokselle, vokaalin keston lyhenemiselle, 

konsonantin vaihtumiselle, taajuuden muutokselle ja vokaalin vaihtumiselle syntyneet MMN-vasteet hiljaisuudessa ja 

taustamelussa. Myös standardiärsykkeille syntyneitä obligatoristen vasteiden eri komponentteja P1-N2-N4 tarkasteltiin 

erikseen hiljaisuudessa ja taustamelussa. 

 

Tulokset osoittavat, että taustamelu heikentää tilastollisesti merkitsevästi P1-vasteen voimakkuutta ja kasvattaa N2-N4-

vasteiden voimakkuutta. Taustamelu ei vaikuta P1-N2 vasteiden sijoittumiseen. Puolestaan taustamelussa N4-vaste on 

voimakkaampi frontaalilinjassa kuin sentraalilinjassa, kun taas hiljaisuudessa N4-vasteen sijoittumisessa ei ole eroa. 

Taustamelu ei vaikuta obligatoristen (P1-N2-N4) vasteiden ajoitukseen. Lisäksi tulokset osoittavat, että konsonantin 

muutokselle syntyy hiljaisuudessa MMN-vaste, mutta ei enää taustamelussa. Intensiteetin muutokselle ei synny MMN-

vastetta hiljaisuudessa eikä taustamelussa. Tulokset osoittavat, että taustamelu heikentää tilastollisesti merkitsevästi 

vokaalin keston lyhenemiselle ja vokaalin vaihtumiselle syntyneiden MMN-vasteiden voimakkuutta. Taustamelu ei 

vaikuta taajuuden muutokseen havaitsemiseen. Taustamelulla ei ole vaikutusta MMN-vasteiden sijoittumiseen ja 

ajoittumiseen. 

 

Tämä tutkimus tuo uutta tietoa taustamelun vaikutuksesta tyypillisesti kehittyvien 4-vuotiaiden lasten esitietoiseen 

kuullun havaitsemiseen ja esitietoisen kuullun erottelun tarkkuuden heikkenemiseen sekä N4-vasteen voimistumiseen 

taustamelussa. Lisäksi tämän työn havainnot taustamelun vaikutuksesta esitietoisen kuullun havaitsemisen eri osa-

alueisiin ja esitietoiseen kuullun erotteluun ovat samansuuntaisia kuin aikaisemmat kouluikäisiä lapsia ja aikuisia 

koskevat tutkimustulokset. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että taustamelu heikentää auditiivisten 

sensoristen muistijälkien muodostumista tavujen akustis-foneettisille piirteille ja kuormittaa auditiivisen sensorisen 

muistin toimintaa. Taustamelu heikentää lingvististen muistiedustusten muodostumista tavuille, mikä edeltää pääsyä 

sanojen leksikaaliseen muotoon. Voidaan ehdottaa, että taustamelu heikentää akustis-foneettisten muistijälkien 

vertailuprosessia, mikä nähdään heikentyneenä MMN-vasteena. Taustamelun ennaltaehkäisy on aloitettava varhain, 

sillä lapset muodostavat suuren joukon, joiden puhe ja kieli ovat vasta kehittymässä, usein taustamelun ympäröimänä. 

Päiväkotien kuunteluolosuhteiden parantamiseen on puututtava, sillä taustamelulla voi olla pitkäaikaisia seurauksia 

lasten kielellisiin taitoihin. 

Muita tietoja 

Avainsanat: keskushermostollinen kuullun prosessointi, kuuloherätevasteet, lapset, melu, MMN-vaste, obligatoriset 

vasteet 

 



 

 

ESIPUHE 

 

Haluan lausua suuret kiitokseni pro gradu -tutkielmani ohjaajille FM puheterapeutti 

Elina Niemitalo-Haapolalle ja logopedian professori Matti Lehtihalmekselle 

ainutlaatuisesta mahdollisuudesta päästä tutustumaan kognitiivisen neurotieteen 

tutkimusalaan. Pro gradu -tutkielmani taival on nyt päättymässä. Matka kognitiivisen 

neurotieteen tutkimusalalla on ollut antoisa ja herättänyt tutkijana suurta intohimoa ja 

mielenkiintoa. Erityisen lämpimät kiitokset Elina Niemitalo-Haapolalle 

korvaamattomasta avusta tutkimuksen kaikissa vaiheissa, yhteistyöstä, sekä 

kannustamisesta ja asiantuntevasta opastamisesta kuuloherätevastetutkimuksen parissa. 

Suuret kiitokset kuuluvat Oulun yliopistollisen sairaalan kliinisen neurofysiologian 

Neurokognitiivisen yksikön henkilökunnalle. Kiitän lämpimästi EEG-hoitajien Sari 

Pehkosen ja Raija Remeksen apua ja asiantuntemusta lasten 

kuuloherätevastemittauksissa. Teknisestä avusta suuret kiitokset kuuluvat fyysikko 

Tuomo Starkille ja teknikko Hannu Väänäselle. Suuret kiitokset korva-, nenä- ja 

kurkkutautien erikoislääkäri Tiia Kujalalle työstäsi tutkimuksessani. Erityisesti haluan 

kiittää tutkimukseeni osallistuvia lapsia ja heidän perheitään. Haluan kiittää myös 

ystäviäni ja opiskelutovereitani, jotka ovat kulkeneet kanssani samaa matkaa. Erityisen 

lämpimät kiitokset yhteisistä hetkistä kuuluvat Eveliina Joensuulle, Eveliina Lääkölle, 

Aino Nissiselle ja Heli Seppäselle. 

 

Suuret kiitokset kuuluvat perheelleni, joka on myötäelänyt logopedian opintojeni ja pro 

gradu -tutkielmani vaiheissa. Kiitos rakas Antti tuestasi ja kannustuksestasi kaikkina 

näinä vuosina, sillä ilman sinua äitiyden ja opintojen yhdistäminen ei olisi ollut 

mahdollista. Poikani Otto ja Aapo, muistutatte jokaisena päivänä minua siitä, mikä 

elämässä on tärkeintä. 
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1 JOHDANTO 

 

Neurofysiologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että puheen havaitseminen taustamelun 

(puheensorina, babble) aikana heikentää keskushermostollista kuullun prosessointia 

aikuisilla (Dos Santos Sequira, Specht, Moosmann, Westerhausen & Hugdahl, 2010; 

Kozou ym., 2005; katsaus Kujala & Brattico, 2009; Muller-Gass, Marcoux, Logan & 

Campbell, 2001; Shtyrov ym., 1998; Shtyrov, Kujala, Ilmoniemi & Näätänen, 1999) ja 

kouluikäisillä lapsilla (Anderson, Chandrasekaran, Yi & Kraus, 2010; Cunningham, 

Nicol, Zecker, Bradlow & Krause, 2001), kun taas alle kouluikäisiä lapsia ei ole 

vastaavasti tutkittu. Behavioraalisissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että pienten 

lasten heikko suoriutuminen sanojen tunnistamistehtävässä taustamelun aikana voi 

liittyä vielä kehittymättömään kykyyn käsitellä ajallista informaatiota, mikä viittaa 

keskushermostollisen kuulojärjestelmän kypsymättömyyteen (Stuart, 2005). 

Keskushermostollisen kuulojärjestelmän kypsyminen on edellytys puheen ja kielen 

kehittymiselle (Ceponiene, Rinne & Näätänen, 2002). Keskushermostollisella kuullun 

prosessoinnilla (central auditory processing) tarkoitetaan kuuloinformaation käsittelyä 

keskushermostollisessa kuulojärjestelmässä (Geffner, 2007). On havaittu, että 

päiväkodin taustamelulla on yhteys kielellisten taitojen ja lukemisvalmiuksien 

omaksumiseen (Maxwell & Evans, 2000). Alle kouluikäiset lapset muodostavat suuren 

ryhmän, joilla taustamelun vaikutukset voivat olla pitkälle kantavia, sillä 

keskushermosto sekä puhe ja kieli ovat vasta kehittymässä - usein taustamelun 

ympäröimänä. 

 

Taustamelun vaikutuksia keskushermostolliseen kuullun prosessointiin voidaan tutkia 

auditiivisten ärsykkeiden aikaansaamien kuuloherätevasteiden (auditory event-related 

potentials, AERP) avulla (Luck, 2005, s. 9; Nyrke, 2006). Kuuloherätevasteet 

ilmentävät kuullun ärsykkeen aiheuttamia hetkellisiä muutoksia aivojen sähköisessä 

toiminnassa ja niitä voidaan tutkia rekisteröimällä aivosähkökäyrää 

(elektroenkefalogram, EEG) (Coulson, 2007; Kutas & Schmitt, 2003). 

Keskushermostollisen kuullun prosessoinnin eri osa-alueita voidaan tarkastella eri 

kuuloherätevasteilla. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan esitietoista kuullun 

havaitsemista kuvastavia obligatorisia vasteita sekä esitietoista kuullun erottelua 

kuvastavaa poikkeavuusnegatiivisuus-vastetta (mismatch negativity, MMN). 

Esitietoinen kuullun havaitseminen on kuullun ärsykkeen varhaista sensorista 
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havaitsemista ja prosessointia kuuloaivokuorella (Ceponiene, Alku, Westerfield, Torki 

& Townsend, 2005). Esitietoinen kuullun erottelu on automaattinen kyky havaita 

muutoksia erilaisissa ääniärsykkeissä, kuten puheäänteiden akustis-foneettisia piirteitä 

(Korpilahti, Krause, Holopainen & Lang, 2001; Lovio ym., 2009; Näätänen, Pakarinen, 

Rinne & Tageta, 2004; Pakarinen ym., 2009). Ajallisen tarkkuuden vuoksi 

kuuloherätevasteet soveltuvat nopeiden kielellisten ilmiöiden tutkimiseen.  

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoite on selvittää kuuloherätevasteiden avulla, miten 

taustamelu vaikuttaa tyypillisesti kehittyvien 4-vuotiaiden lasten keskushermostolliseen 

kuullun prosessointiin. Keskushermostollisen kuullun prosessoinnin osa-alueista 

tarkastellaan esitietoista kuullun havaitsemista kuvastavia obligatorisia vasteita ja 

puheäänten kuullun erottelua kuvastavia MMN-vasteita hiljaisuudessa ja taustamelun 

aikana. Tämän pro gradu -tutkielman aineisto on osa FM, puheterapeutti Elina 

Niemitalo-Haapolan tutkimusaineistoa. 

 

 

1.1 Keskushermostollinen kuullun prosessointi 

 

Keskushermostollinen kuullun prosessointi on akustisen äänisignaalin neuraalista 

siirtämistä eteenpäin keskushermostollisessa kuulojärjestelmässä sekä sen neuraalista 

havainnointia kuuloaivokuorella, jossa tämän monimutkaisen tapahtumasarjan 

seurauksena ääni tunnistetaan ja syntyy tietoinen merkityksellinen kuulohavainto 

(Ainsworth & Greenberg, 2006; Geffner, 2007; Richard, 2007; Salmivalli, 1992). 

Keskushermostollinen kuullun prosessointi ei ole vain yksittäinen taito tai kyky, vaan se 

koostuu useista osa-alueista, kuten kuullun havaitsemisesta, kuullun erottelusta, 

kuulomuistista sekä tarkkaavaisuudesta (Korpilahti ym., 2001). Kuullun prosessoinnin 

näkeminen jatkumona tekee haastavaksi erottaa kuullun prosessoinnin ja kielellisen 

prosessoinnin välistä tarkkaa rajaa. Kuullun prosessointi alkaa akustisen prosessoinnin 

tasolla, jolloin äänisignaalin akustiset ominaisuudet vastaanotetaan, siirretään ja 

käsitellään (Richard, 2007). Kielellisen prosessoinnin tasolla kuultu äänisignaali 

muutetaan puhutun kielen merkitykselliseksi yksiköksi. Akustisen ja kielellisen 

prosessoinnin lisäksi, kuuloinformaatiota käsitellään foneemisella tasolla, jonka 

ajatellaan yhdistävän nämä kaksi prosessoinnin ääripäätä yhtenäiseksi kuullun 

prosessoinnin jatkumoksi. Foneemisen prosessoinnin tasolla ääniärsykkeiden 
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käsittelyssä hyödynnetään kuullun erottelua, jonka avulla kuultu ääni erotetaan 

puheääneksi tai muuksi ääneksi. Foneeminen prosessointi on äänisignaalien osien 

erottelua ja analysoimista.  

 

Keskushermostollinen kuullun prosessointi tapahtuu aivokuorella. Kuitenkin ennen 

äänisignaalin siirtymistä kuulojärjestelmän keskushermostolliseen osaan sitä käsitellään 

kuuloradan perifeerisessä osassa. Perifeeriseen osaan kuuluvat ulko-, väli- ja sisäkorva 

sekä kahdeksannen aivohermon kuuloaistimuksia välittävä osa (nervus cochlearis) 

(Aulanko & Jauhiainen, 2009; Hackney, 2006; Salmivalli, 1992). Äänisignaali kulkee 

ulko- ja välikorvan kautta sisäkorvaan, jossa sisäkorvan simpukan Cortin elimen 

aistinsolut reagoivat ärsykkeeseen ja välittävät äänen eteenpäin hermoimpulsseina 

kuulohermoa pitkin aivorungon tumakkeisiin. Sisäkorvan simpukasta aivokuorelle 

lähtevät hermoimpulssit välittävät taajuutta, voimakkuutta sekä aikaa sisältävää 

informaatiota (Berggren ym., 2008; Jauhiainen, 1992). 

 

Ääniärsykkeitä käsitellään kuuloaivokuoren lisäksi jo aivojen subkortikaalisissa osissa 

(Musiek, Weihing & Shinn, 2008). Kuulojärjestelmän keskushermostollinen osa 

käsittää aivorungon alimmat tumakkeet, keskiaivot, talamuksen sekä ohimolohkojen 

kuuloaivokuoret (Langers, Dijk, & Backes, 2005). Kuuloärsyke saapuu ensin 

simpukkatumakkeisiin (nucleus cochlearis), etenee niistä ylempiin oliivitumakkeisiin 

(nucleus olivaris superior) ja edelleen ulkovemmeltä (lemnicus lateralis) pitkin 

keskiaivoihin alempiin nelikukkuloihin (colliculus inferior). Väliaivoista kuuloärsyke 

siirtyy talamuksen sisempään polvekenystyyn (corpus geniculatum mediale), josta se 

välittyy ohimolohkojen kuuloaivokuorille. Risteävän kuuloradan vuoksi aivokuorelle 

saapuvat hermoimpulssit ovat pääosin peräisin vastakkaisen puolen korvasta, mutta 

kuuloaivokuori saa myös tietoa saman puolen korvasta. Kuulorata risteää vastakkaiselle 

puolelle aivorungon ylemmissä oliivitumakkeissa, keskiaivojen alemmissa 

nelikukkuloissa, talamuksessa ja kuuloaivokuorella. Yhtä aikaa kuuloradassa tapahtuu 

myös saman puoleista risteämätöntä tiedon kulkua, joka alkaa simpukkatumakkeista, 

siirtyy ylempiin oliivitumakkeisiin ja alempiin nelikukkuloihin sekä talamuksen kautta 

päätyy saman puoleisen korvan kuuloaivokuorelle.  

 

Kuuloaivokuori koostuu primaarista kuuloaivokuoresta (Broadmannin alue, BA 41) 

sekä kuulon assosiaatioalueista (BA 42, 21, 22) (Aulanko & Jauhiainen, 2009; Ylinen 
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Alho & Kujala, 2009). Vaikka primäärillä kuuloaivokuorella onkin tärkeä rooli 

kuuloinformaation käsittelyssä, on huomioitava, että siihen osallistuvat lisäksi frontaali- 

ja parietaalilohkot sekä muita temporaalilohkon alueita (Budinger & Heil, 2006). 

Primääri kuuloaivokuori sijaitsee Sylviuksen uurteen alla poikittaisella 

temporaalipoimulla (gyrus temporalis transversus) ja kuulon assosiaatioalue (BA 42) 

ylimmän ohimolohkopoimun takaosassa, planum temporalessa (Demonet, Thierry & 

Cardebat, 2005). Muut assosiaatioalueet (BA 22) sijaitsevat ylimmällä 

ohimolohkopoimulla ja (BA 21) keskimmäisellä ohimolohkopoimulla (gyrus temporalis 

medius). Myös ylimmällä ohimouurteella (sulcus temporalis superior) on tärkeä 

merkitys puheäänten käsittelyssä. 

 

 

1.1.1 Esitietoinen kuullun havaitseminen 

 

Esitietoisella kuullun havaitsemisella tarkoitetaan kuullun äänen varhaista sensorista 

havaitsemista ja prosessointia kuuloaivokuorella (Ceponiene ym., 2005). Esitietoinen 

kuullun havaitseminen sisältää osa-alueita, joiden kaikkia toimintoja ei edelleenkään 

täysin tunneta. Osa-alueet ovat kriittisiä edellytyksiä peruskuulotaitojen kehittymiselle, 

äänen tunnistamiselle ja puheen ymmärtämisen kehittymiselle (Ceponiene, Torki, Alku, 

Koyama & Townsend, 2008). Ajallisesti varhaisin osa-alue kuvastaa puheäänten 

akustisten piirteiden, kuten taajuuden ja ajoituksen havaitsemista ja koodaamista 

kuuloaivokuorella. (Ceponiene ym., 2002; Ceponiene ym., 2005). Sitä pidetään 

kuuloaivokuoren alueiden kypsymisen merkkinä, mikä mahdollistaa puheen 

havaitsemisen kuuloaivokuorella (Sharma & Dorman, 2006; Sharma, Dorman & Spahr, 

2002). Kypsymisen ajatellaan johtuvan synaptisten yhteyksien lisääntymisestä, mikä 

mahdollistaa puheen havaitsemisen nopeammin kuuloaivokuorella (Ponton, Eggermont, 

Kwong & Don, 2000). 

 

Ajallisesti seuraavana olevalla osa-alueella on yhteyksiä lyhytkestoiseen muistiin 

(short-term auditory sensory memory, auditory sensory memory), sillä puheen 

kuuleminen saa aikaan neuraalisten muistijälkien muodostumisen puheäänten, kuten 

tavujen akustisille ja foneettisille ominaisuuksille (Ceponiene ym., 2005; Ceponiene 

ym., 2008; Karhu ym., 1997; katsaus Näätänen ym., 2012; Ruhnau, Herrmann, Maess & 

Schröger, 2011). Jotta nämä sensoriset puheäänten edustukset muodostuvat ja 
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vahvistuvat tulee lapsen kuulla ympäristössään puhetta. Esitietoisen kuullun 

havaitsemisen ajallisesti kolmantena oleva osa-alue on vähiten tutkittu ja sen merkitys 

tunnetaan heikommin. Se voi heijastaa puheäänten, kuten tavujen lingvistisen mallin 

muistiedustusten luomista (Ceponiene ym., 2005). On myös havaittu, että tutun sanan 

tunnistaminen (word recognition) on mahdollista sanan alkutavun kuulemisella 

(Kooijman, Hagoort & Cutler, 2005). Tämä viittaisi siihen, että pääsyä sanojen 

leksikaaliseen muotoon edeltää tavun lingvistisen mallin muodostuminen. 

 

Aivokuorella tapahtuvaa esitietoista kuullun havaitsemista koskevat neurofysiologiset 

tutkimukset osoittavat, että sen kehityksessä tapahtuvat muutokset ovat yhteydessä 

keskushermostollisen kuulojärjestelmän kypsymiseen (Ceponiene ym., 2002; Ponton, 

ym., 2000). Vastaavasti esitietoisen kuullun havaitsemisen kehityksessä tapahtuvat 

muutokset ovat vahvasti yhteydessä lasten puhumaan oppimiseen sekä vastaanottavan 

kielen kehittymiseen (Ceponiene ym., 2005). On havaittu, että 6–9 kuukauden ikäisten 

vauvojen esitietoinen kuullunhavaitsemiskyky ennustaa parempia kielellisiä taitoja 

kolmen ja neljän vuoden iässä (Choudhury & Benasich, 2011). Vastaavasti esitietoisen 

kuullun havaitsemisen kehityksen poikkeavuuksilla, on todettu olevan yhteys lasten 

kielelliseen erityisvaikeuteen ja puheen tuoton vaikeuteen (Ceponiene, Cummings, 

Wulfeck, Ballantyne, Townsend, 2009; Korpilahti & Lang, 1994). Vastasyntyneiden 

esitietoisen kuullun havaitsemiskyvyn perusteella voidaan myös ennustaa lukemistaitoja 

myöhemmässä kouluiässä (Molfese, 2000). Kahdeksan vuoden iässä lapset voitiin jakaa 

neuraalisen esitietoisen kuullun havaitsemiskyvyn ja lukemistaitojen perusteella 

kolmeen ryhmään, normaaleihin ja heikkoihin lukijoihin sekä ryhmään, jonka lapsilla 

ilmeni dysleksia. 

 
 

1.1.2 Esitietoinen kuullun erottelu 

 

Esitietoisella kuullun erottelulla tarkoitetaan keskushermoston automaattista kykyä 

vertailla kahden erilaisen ääniärsykkeen akustis-foneettisia piirteitä ja havaita niissä 

tapahtuvia muutoksia (Lovio ym., 2009; Näätänen ym., 2004; Pakarinen ym., 2009). 

Yksittäisellä foneettisella muutoksella tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi suomen kielen 

tavuissa joko vokaali tai konsonantti muuttuu toiseksi, tavun äännerakenteen pysyessä 

muutoin samanlaisena (CV). Foneettinen muutos kuvastaa suomen kielessä foneemien 
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eli äänteiden, kuten konsonantin tai vokaalin vaihtumisen muutoksen havaitsemista. 

Lisäksi suomen kielessä foneettinen muutos kuvastaa vokaalin ja konsonantin keston 

muutoksen havaitsemista. Puolestaan akustinen muutos kuvastaa puheäänteiden 

taajuuden ja intensiteetin muutoksen havaitsemista. Esitietoinen kuullun erottelu 

edellyttää siten puheäänten akustista ja foneemista prosessointia.  

 

Esitietoinen kuullun erottelu on tiiviisti yhteydessä auditiivisen sensorisen muistin 

toimintaan, sillä erilaisten puheäänten muutosten havaitseminen perustuu 

ääniärsykkeille syntyneiden akustis-foneettisten muistijälkiedustusten vertailuprosessiin 

(katsaus Näätänen ym., 2012). Esitietoinen kuullun erottelu mahdollistaa sen, että 

äännerakenteeltaan samanlaiset sanat erotetaan toisistaan foneettisen analyysin avulla, 

mitä puolestaan pidetään edellytyksenä puheen ymmärtämisen kehittymiselle 

(Korpilahti, 2012). Puheen ymmärtämisen kehitys perustuu siihen, että foneettisesti 

samankaltaiset sanat erotetaan ja sanojen eri muodoille alkaa kehittyä eri merkityksiä 

(Friederici, 2006). 

 

Esitietoinen kuullun erottelukyky kehittyy varhain. Jo vastasyntyneet kykenevät 

erottelemaan puheäänten piirteitä (Cheour-Luhtanen ym., 1995; Partanen, Pakarinen, 

Kujala & Huotilainen, 2013). Kuullun erottelukyky muuttuu kielikohtaisemmaksi 

lapsen kehityksen myötä. Jo 6–12 kuukauden iässä vakiintuu kyky erotella oman 

äidinkielen äänteitä (Cheour ym., 1998). Lapsen ympäristössä kuultu kieli vaikuttaa 

siihen, minkä kielen äänteitä on oleellista erotella. On havaittu, että myös oppiminen 

vaikuttaa kuullun erottelukykyyn. Leikki-ikäisillä lapsilla uuden opittavan kielen 

äänteiden muistijäljet alkavat muodostua jo 2–4 kuukauden kuluttua altistumisesta 

uudelle kielelle (Cheour, Shestakova, Alku, Ceponiene & Näätänen, 2002). 

Muistijälkien muodostuminen mahdollistaa sen, että lapset kykenevät esitietoisesti 

erottelemaan myös vieraan kielen äänteitä, mikä puolestaan mahdollistaa myös 

opittavan kielen ymmärtämisen kehittymisen. Esitietoisen kuullun erottelun avulla 

voidaan seurata lasten kielellistä kehitystä ja ennustaa kielellisiä taitoja (Partanen, 

Torppa, Pykäläinen, Kujala & Huotilainen, 2013). Kuullun erottelun heikentymisellä on 

yhteys kehityksellisiin kielellisiin häiriöihin, kuten lukemis- ja kirjoittamisvaikeuteen 

(Lovio, Halttunen, Lyytinen, Näätänen & Kujala, 2012; katsaus Lyytinen ym., 2005) 

sekä keskosena syntyneiden nimeämisvaikeuteen (Jansson-Verkasalo, 2003, s. 66). 
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1.2 Keskushermostollisen kuullun prosessoinnin tutkiminen 

 

Keskushermostollista kuullun prosessointia voidaan tutkia tapahtumasidonnaisten 

herätevasteiden (event-related potentials, ERP) avulla (Luck, 2005, s. 9; Nyrke, 2006). 

Ne ovat ulkoisten aistiärsykkeiden (visuaaliset, auditiiviset, somatosensoriset) 

aiheuttamia hetkellisiä muutoksia aivojen sähköisessä toiminnassa ja niitä voidaan 

tutkia rekisteröimällä aivosähkökäyrää (Coulson, 2007; Kutas & Schmitt, 2003). Tässä 

tutkielmassa tapahtumasidonnaisista herätevasteista käsitellään auditiivisten 

ärsykkeiden aikaansaamia kuuloherätevasteita. Kuuloherätevasteet antavat ajallisesti 

tarkkaa tietoa ääniärsykkeen etenemisestä ja käsittelystä aina aivorungosta 

kuuloaivokuorelle saakka. Ajallinen tarkkuus on yhden millisekunnin luokkaa, jonka 

vuoksi herätevasteet soveltuvat nopeiden kielellisten toimintojen tutkimiseen. Toisaalta 

taas kuuloherätevasteet soveltuvat heikosti tarkkaan vasteiden alkuperän 

paikantamiseen ja siihen käytetäänkin muita menetelmiä, kuten esimerkiksi 

magnetoenkefalografiaa (MEG) sekä toiminnallista magneettikuvausta (fMRI). 

 

EEG:ssä yksittäiset muutokset ovat niin pieniä (5–20 mikrovolttia), että ne eivät erotu 

aivojen muusta sähköisestä toiminnasta. Tämän vuoksi tutkimuksen aikana syntyneet 

kuuloherätevasteet keskiarvoistetaan, jotta ilmiö saadaan näkyviin. Herätevasteet 

ilmenevät aaltosarjana, jotka sisältävät positiivisia ja negatiivisia vastekomponentteja 

(Coulson, 2007; Fabiani, Gratton & Federmeier, 2007; Kutas & Schmitt, 2003). 

Kuuloherätevasteiden aikaansaamia aaltomuotoja tarkastellaan niiden morfologian eli 

muodon perusteella sekä vasteiden huipun voimakkuuden (amplitudin) ja ajallisen 

sijoittumisen (latenssin) suhteen. Vasteet jaotellaan latenssin mukaan lyhytlatenttisiin 

(alle 10 ms), keskilatenttisiin (10–50 ms) ja pitkälatenttisiin (yli 50 ms) (Lang & 

Partanen, 2006). Lyhytlatenttiset vasteet syntyvät aivorungon alueella ja pitkälatenttiset 

aivokuorella, kun taas keskilatenttisten vasteiden alkuperää ei täysin tunneta, mutta 

niiden ajatellaan syntyvän osin väliaivoissa ja osin aivokuorella.  

 

Herätevasteaaltomuodot eivät ole samanlaisena pysyvä piirre ihmisessä, vaan ne 

muuttuvat lasten kasvun myötä. Ikä tuo muutoksia aaltomuotoihin ja ne ilmenevätkin 

erilaisina eri ikäisillä lapsilla ja aikuisilla (Cheour, Leppänen & Kraus, 2000; 

Kushnerenko, Ceponiene, Balan, Fellman, & Näätänen, 2002; Ponton ym., 2000). Ikä 

vaikuttaa myös vasteiden voimakkuuteen sekä ajoittumiseen siten, että vasteiden 
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voimakkuus vähenee ja latenssi lyhenee mentäessä lapsuudesta kohti aikuisuutta. 

Herätevasteiden kypsyminen johtuu myelinisaatiosta ja synaptisten yhteyksien 

lisääntymisestä. Kehitykselliset muutokset kuuloherätevasteissa antavat arvokasta tietoa 

keskushermostollisen kuulojärjestelmän kypsymisestä (Tonnquist-Uhlen, Ponton, 

Eggermont, Kwong & Don, 2003). Kuulojärjestelmän kypsymisellä on yhteyksiä myös 

kielellisten taitojen kehittymiseen. Iän lisäksi myös muut tekijät aiheuttavat erilaisia 

muutoksia vasteissa. Ääniärsykkeiden ajallisten ominaisuuksien erot vaikuttavat 

vasteaaltomuotojen erilaisiin ilmenemismuotoihin jopa saman ikäryhmän sisällä. Tämän 

vuoksi vasteiden yksityiskohtainen kehityksellinen vertailu on haasteellista. Tässä 

tutkielmassa tarkastellaan keskushermostollisen kuullun prosessoinnin osa-alueita, 

esitietoista kuullun havaitsemista kuvastavia obligatorisia vasteita ja esitietoista kuullun 

erottelua kuvastavia MMN-vasteita. 

 

 

1.2.1 Obligatoriset vasteet 

 

Obligatoriset vasteet syntyvät aina, kun ääniärsyke on havaittu aivokuorella (Kutas & 

Schmitt, 2003). Ne kuuluvat pitkälatenttisten kuuloherätevasteiden ryhmään (Lang & 

Partanen, 2006). Obligatoristen vasteiden avulla saadaan tietoa esitietoisesta kuullun 

havaitsemisesta (Kutas & Schmitt, 2003). Obligatoriset vasteet kuvastavat kuullun 

äänen neuraalista havaitsemista ja prosessointia kuuloaivokuorella (Ceponiene ym., 

2005; Ceponiene ym., 2008). Äänen havaitseminen ja prosessointi ovat edellytyksiä 

peruskuulotaitojen kypsymiselle, kuten äänen tunnistamiselle ja vastaanottavan kielen 

kehittymiselle. Ärsykkeiden fysikaalisten ominaisuuksien, kuten intensiteetin ja keston 

ajatellaan vaikuttavan obligatoristen vasteiden muodostumiseen. Obligatoriset vasteet 

koostuvat eri komponenteista, jotka kuvastavat esitietoisen kuullun havaitsemisen osa-

alueiden eri toimintoja. Komponentit muuttuvat iän ja kehityksen myötä ja obligatoriset 

vasteet ilmenevätkin lapsilla ja aikuisilla eri tavoin. Lasten obligatoriset vasteet 

noudattavat pääosin aaltomuotoa P1-N2-N4 (Kuvio 1), kun taas aikuisilla aaltomuoto 

ilmenee yleensä P1-N1-P2-N2-kompleksina, mutta sen on havaittu ilmenevän myös P1-

N1-P2-kompleksina (Ceponiene ym., 2005; Ceponiene ym., 2002; Ponton ym., 2000). 

Jotta aaltomuotojen eri komponenttien merkitystä esitietoisessa kuullun havaitsemisessa 

voidaan ymmärtää, on tarkasteltava niiden kehityskulkua. 
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Kuvio 1. Lasten obligatoriset vasteet noudattavat aaltomuotoa P1-N2-N4. Ääniärsykkeinä on käytetty 

suomenkielisiä CV-tavuja. Huomaa, että kuviossa negatiivinen on ylhäällä. 

 

 

Kuuloherätevasteiden kehityskulkua tarkastellessa, nousevat lapsilla esiin P1-N2-

vasteet, joita pidetäänkin vallitsevina lapsuudessa (Ceponiene ym., 2002). 

Varhaislapsuudessa (1–4 vuoden iässä) P1-vastetta pidetään vallitsevimpana huippuna, 

kun taas keskilapsuudessa (3–6 vuoden iässä) N2-vaste tulee vallitsevaksi. Tämän 

jälkeen N2-vaste esiintyy vallitsevana aikuisuuteen saakka (Ponton ym., 2000). P1- ja 

N2-vasteiden on ajateltu kuvastavan samaa ilmiötä (Ceponiene ym., 2002), mutta ne 

voivat ilmentää myös esitietoisen kuullun havaitsemisen eri toimintoja (Ceponiene ym., 

2005). Lisäksi on havaittu, että keskilapsuudessa kehittyvät eniten N2-N4-vasteet. N2-

N4-vasteiden pienentyneet amplitudit on yhdistetty lapsiin, joilla on puheen ja kielen 

vaikeuksia, kuten kielellinen erityisvaikeus (Ceponiene ym., 2009; Korpilahti, & Lang, 

1994). Pienentyneet amplitudit ovat yhteydessä heikompaan puheentuottoon. 

Puolestaan 6–9 kuukauden ikäisten vauvojen voimakkaammat N2-vasteet ennustavat 

parempia kielellisiä taitoja kolmen ja neljän vuoden iässä (Choudhury & Benasich, 

2011). Lisäksi vastasyntyneiden kuuloherätevasteiden on todettu ennustavan 

lukemistaidon tasoa tai lukivaikeutta kahdeksan vuoden iässä (Molfese, 2000). 

 

P1-vaste 

P1-vaste kuvastaa ääniärsykkeiden akustisten piirteiden havaitsemista (Ceponiene ym., 

2002), sillä lapsilla ei-foneettiset ääniärsykkeet saavat esiin suuremman P1-vasteen 

huipun, kuin puhekielen tavut (Ceponiene ym., 2008). Toisaalta P1-vaste voi myös 
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ilmentää äänten akustisten piirteiden, kuten taajuuden ja ajoituksen koodaamista 

kuuloaivokuorella (Ceponiene ym., 2005; Rahnau ym., 2011). Lasten P1-vasteen 

ajatellaan siten kuvastavan kuullun ärsykkeen varhaista sensorista havaitsemista. P1-

vastetta pidetään keskushermostollisen kuulojärjestelmän kehityksen merkkinä, sillä P1-

vasteen latenssi ja amplitudi muuttuvat iän funktiona (Ceponiene ym., 2005; Ponton 

ym., 2000; Sharma ym., 2002). Varhaislapsuudessa P1-vasteen amplitudi on suuri ja 

latenssi pitkä, kun taas aikuisuudessa amplitudi pienenee ja latenssi lyhenee (Sharma 

ym., 2002). Lasten P1-vaste on latenssiltaan noin 100 millisekuntia (Sussman, 

Steinschneider, Gumenyuk, Grushko & Lawson, 2008). 

 

N2-vaste 

N2-vaste kuvastaa neuraalisten muistijälkien muodostumista puheäänten, kuten tavujen 

akustisille ja foneettisille ominaisuuksille (Ceponiene ym., 2005; Ceponiene ym., 2008; 

katsaus Näätänen ym., 2012). Se mahdollistaa myöhemmin tapahtuvan esitietoisen 

kuuloerottelun onnistumisen. N2-vasteen amplitudin on havaittu kasvavan 

ääniärsykkeitä toistettaessa (Karhu ym., 1997; Ruhnau ym., 2011). Tämän vuoksi N2-

vasteen ajatellaan kuvastavan ääniärsykkeen toistamisen aikaansaamia neuraalisia 

edustuksia ja sensoristen muistijälkien muodostumista. N2-vasteen tyypillinen latenssi 

on lapsilla 250 millisekuntia (Ceponiene ym., 2002; Sussman ym., 2008). N2-vasteen 

voimakkuus pienenee neljästä ikävuodesta aikuisuuteen saakka (Ceponiene ym., 2002). 

N2-vasteen lähteet sijaitsevat kuuloaivokuorella (Ruhnau ym., 2011). 

 

N4-vaste 

N4-vasteen merkitys on vähemmän tutkittu ja se on saatu lapsilla esiin tavujen 

kuuntelulla, samoin kuin N2-vaste. N4-vasteen merkitystä on kuvattu lapsilla yhdessä 

N2-vasteen kanssa (Ceponiene ym., 2005; Ceponiene ym., 2008). Lapset prosessoivat 

puhekielen tavuja 200–400 millisekunnin kuluttua tavun kuulemisen jälkeen, jolloin 

N2-N4-vasteet ilmenevät. N2-N4-vasteiden ajatellaan liittyvän korkeampitasoiseen 

kuultujen ääniärsykkeiden sisällön piirteiden prosessointiin (encoding), sillä tavujen 

kuuleminen saa aikaan suuremman amplitudin kuin ei puheäänten (Ceponiene ym., 

2005; Ceponiene ym., 2008). Puheen sisällön piirteiden prosessoinnin ja akustisen 

analyysin ajatellaan olevan tärkeitä kuullun havaitsemisessa, ja ne liittyvätkin vahvasti 

kuulemisen perustaitojen kypsymiseen ja puheen ymmärtämisen kehittymiseen. N4-

vasteen ilmenemistä on tutkittu kaksitavuisilla sanoilla kymmenen kuukauden ikäisillä 
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vauvoilla (Kooijman ym., 2005). Tutut sanat saavat aikaan suuremman negatiivisen N4-

vasteen kuin vieraat sanat. Lisäksi on havaittu, että sanan alkutavun kuuleminen saa 

aikaan aiemmin kuullun sanan tunnistamisen. Tämä viittaisi siihen, että tavuille 

syntynyt N4-vaste kuvastaisi tavun lingvistisen mallin muodostumista, jolla olisi pääsy 

sanojen leksikaaliseen muotoon. 

 

 

1.2.2 MMN-vaste 

 

Poikkeavuusnegatiivisuus eli MMN-vaste (mismatch negativity) on 

kuuloherätevasteiden negatiivinen komponentti, jonka aiheuttaa ääniärsykkeessä 

tapahtuva muutos (Näätänen, 1992, s. 136; Näätänen, 2000; Näätänen, Gaillard & 

Mäntysalo, 1978). MMN-vaste kuvastaa aivojen varhaista esitietoista, sensorista 

prosessointia (Näätänen, 1992, s.136), jota on tutkittu runsaasti kuuloinformaation 

käsittelyn osalta (katsaus Näätänen ym., 2012). MMN-vaste saadaan esiin 

monipiirreasetelmalla, jossa toistuvien vakio- eli standardiärsykkeiden sarjassa esiintyy 

satunnaisesti poikkevia- eli devianttiärsykkeitä sekä vanhemmalla oddball-asetelmalla 

(Lovio ym., 2009; Näätänen ym., 2004; Pakarinen ym., 2009). MMN-vasteen 

syntyminen perustuu automaattiseen muistijälkien vertailuprosessiin, jossa 

keskushermosto vertaa poikkeavan ääniärsykkeen muodostamaa muistijälkeä edeltävän, 

juuri kuullun standardiärsykkeen muistijälkeen (Näätänen, 2000; Näätänen & Winkler, 

1999). Jos devianttiärsykkeen muodostama muistijälki poikkeaa standardiärsykkeen 

muistijäljestä, syntyy MMN-vaste. Jotta ääniärsykkeiden automaattinen muutoksen 

havaitseminen on mahdollista, täytyy edeltävän standardiärsykkeen muistijäljen pysyä 

aktiivisena poikkeavan ärsykkeen esiintyessä. Muutoksen havaitseminen on esitietoista 

ja ei vaadi tarkkaavaisuuden suuntaamista. Siksi MMN-vaste soveltuu hyvin pienten 

lasten tutkimiseen (Lovio ym., 2009). Kun standardiärsykkeiden vaste vähennetään 

devianttiärsykkeen vasteesta saadaan esiin erotuskäyrä (Kuvio 2), jossa MMN-vasteen 

negatiivinen huippu ilmenee lapsilla noin 258–328 millisekunnin jälkeen poikkeavan 

ärsykkeen alkamisesta (Lovio ym., 2009). MMN-vaste alkaa muodostua N2-vasteen 

päälle (katsaus Garrido, Kilner, Stephan & Friston, 2009). Lasten latenssit ovat 

pidempiä kuin aikuisten ja niiden on havaittu lyhenevän iän ja kehityksen myötä. 

Aikuisilla latenssit ovat hieman lyhyemmät kuin lapsilla eli noin 100–150 millisekuntia 

(katsaus Garrido ym., 2009). 
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Kuvio 2. Vokaalin keston muutokselle syntynyt MMN-vaste lapsilla. Kun standardiärsykkeille syntynyt 

vaste vähennetään devianttiärsykkeille syntyneestä vasteesta saadaan esiin erotuskäyrä. 

Standardiärsykkeinä on käytetty suomenkielisiä CV-tavuja ja devianttiärsykkeinä CV-tavuja, joiden 

vokaalin kesto on lyhyempi. Huomaa, että kuviossa negatiivinen on ylhäällä. 

 

 

MMN-vaste kuvastaa esitietoisen kuullun erottelun tarkkuutta (katsaus Näätänen ym., 

2012; katsaus Kujala, Tervaniemi & Schröger, 2007). MMN-vasteen avulla voidaan 

tutkia hyvin nuorten lasten keskushermostollisen kuullun prosessoinnin osa-aluetta, 

esitietoista kuullun erottelua, jolla tarkoitetaan kykyä havaita puheäänten muutoksia. 

(Lovio ym., 2009). MMN-vaste syntyy puheäänten akustisille ja foneettisille 

muutoksille. Tavujen lisäksi sanatason muutokset saavat aikaan MMN-vasteen 

(Korpilahti ym., 2001; Partanen, Torppa ym., 2013). Suuri ero deviantti- ja 

stardardiärsykkeiden välillä saa aikaan amplitudiltaan voimakkaamman ja latenssiltaan 

lyhyemmän MMN-vasteen (katsaus Garrido ym., 2009). Amplitudin heikkeneminen ja 

latenssin piteneminen kuvastavat heikentynyttä kuullun erottelua (katsaus Näätänen 

ym., 2012). MMN-vaste on kiistelty, koska osalla lapsista ilmenee positiivisia MMN-

vasteita (Kujala ym., 2007). Kuitenkin alle kouluikäisillä lapsilla vokaalin vaihtumiselle 

syntyneet positiiviset MMN-vasteet voivat kuvastaa kypsymättömyyttä muutoksen 

havaitsemisessa (Partanen, Torppa ym., 2013). Lisäksi positiiviset vasteet kuvastavat 

lasten heikompaa kielellistä suoriutumista myöhemmin. Vastasyntyneiden MMN-

vasteet ovat pääasiassa positiivisia, mutta osalla vastasyntyneistä ilmenee myös 

negatiivisia MMN-vasteita (Partanen, Pakarinen ym., 2013). MMN-vaste soveltuu 



13 

 

 

lasten kielellisen kehityksen seuraamiseen ja sen avulla voidaan ennustaa lasten 

kielellisten taitojen kehittymistä (Partanen, Torppa ym., 2013). Lisäksi MMN-vaste 

soveltuu useiden kielellisten häiriöiden, kuten dysleksian tutkimiseen sekä 

kuntoutuksen etenemisen seuraamiseen (Lovio ym., 2012; katsaus Näätänen ym., 2012). 

 

Jotta MMN-vastetta esitietoisessa kuullun erottelussa voidaan luotettavasti tulkita, on 

ymmärrettävä auditiivisen sensorisen muistin toimintaa ja sen kestoa, sillä ne 

vaikuttavat MMN-vasteen ilmenemiseen ja sitä myötä esitietoinen kuullun erottelun 

onnistumiseen (Glass, Sachse, Von Suchodoletz, 2008a; katsaus Näätänen ym., 2012). 

Sensorisen muistin kestoa eli muistijälkien aktiivisena pysymistä voidaan tutkia 

säätelemällä tutkimusasetelmassa ärsykkeiden välistä esittämistiheyttä (inter stimulus 

interval, ISI), aikaa, joka on ärsykkeen lopusta ärsykkeen alkuun. Muistijäljen kesto 

viittaa aikaan, jolloin muistijälki pysyy aktiivisena sensorisen muistin varastossa (Glass 

ym., 2008a). Iän myötä auditiivisen muistijäljen kesto sensorisen muistin varastossa 

lisääntyy 2–6-vuotiailla lapsilla. Neljävuotiaiden lasten muistijäljen kesto on 500 

millisekuntia–2 sekuntia, mutta kuitenkin Glassin ym. (2008a) tutkimuksen visuaalinen 

tarkastelu osoittaa, että pidempi ISI (2000 ms) heikentää MMN-vasteen amplitudia ja 

aikaistaa latenssia suhteessa lyhyempään ISI:iin (500 ms). Jos ärsykkeiden esitystiheys 

on lapsen muistijäljen kestoon ja aktiivisena pysymiseen nähden sopiva, syntyy MMN-

vaste ja esitietoinen kuullun erottelu on mahdollista. Muistijäljen keston aktiivisena 

pysyminen ja MMN-vasteen ilmeneminen yhdessä kuvastavat muistijälkien 

muodostamisen prosessoinnin onnistumista. On pohdittu, johtuuko MMN-vasteen 

heikkeneminen pitkää ISI:ä käytettäessä muistin asteittaisesta heikkenemisestä 

(Winkler, Schröger & Cowan, 2001). Jos ärsykkeiden esitystiheys (ISI) on lapsen 

sensorisen muistin kestolle liian pitkä, ei muistijälki säily aktiivisena ja esitietoista 

kuullun erottelua ei tapahdu eikä myöskään MMN-vastetta nähdä. Myös tutkimusten 

(Glass ym., 2008a; Glass, Sachse, Von Suchodoletz, 2008b) visuaalinen tarkastelu 

osoittaa, että pidempi ISI saa aikaan positiivisen MMN-vasteen sekä kaksi- että 

kuusivuotiailla lapsilla. Muistijäljen keston sopivuus tietyn ikäryhmän lapsille tulisi 

huomioida tutkimusasetelmassa, jotta MMN-vastetta voitaisiin luotettavasti tulkita. 

 

MMN-vaste on kiistelty, sillä yhteys behavioraaliseen kuullun erottelukykyyn ei ole 

täysin yhdenmukainen (katsaus Kujala ym., 2007). On havaittu, että vaikka MMN-

vastetta ei ilmene pitkää ISI:ä käytettäessä, voidaan silti behavioraalisesti havaita 



14 

 

 

devianttiärsyke (Gaeta, Friedman, Ritter & Cheng, 2001). MMN-vasteen puuttuminen 

ei välttämättä merkitse sitä, että auditiivisten sensoristen muistijälkien muodostuminen 

ja ääniärsykkeissä tapahtuvien muutosten havaitseminen olisi kokonaan heikentynyt. 

Puolestaan tämä kuvastaisi sitä, että aktiivisessa behavioraalisessa kuullun erottelun 

tehtävässä käytettäisiin eri muistitoimintoja, kuten työmuistia lyhytkestoisen 

auditiivisen sensorisen muistin sijaan (katsaus Kujala ym., 2007). On myös viitattu 

siihen, että pitkän hiljaisen tauon aikana muistijäljet katoavat ja aktiivisessa 

behavioraalisessa kuullun erottelutilanteessa muistijäljet olisivat edustettuina 

työmuistissa. Toisaalta tämä voisi viitata myös siihen, että sensorisia muistiedustuksia 

talletetaan pitkää ISI:ä käytettäessä myös suoraan pitkäkestoiseen muistiin ja 

työmuistilla voisi olla osuutta aktiivisessa muutoksen havaitsemisessa, jossa se vertailisi 

pitkäkestoisia muistiedustuksia ja hakisi niitä vertailtavaksi pitkäkestoisesta muistista. 

 

 

1.3 Taustamelun vaikutus keskushermostolliseen kuullun prosessointiin 

 
Tässä tutkimuksessa melusta käytetään nimeä taustamelu, ja sillä tarkoitetaan kuultua 

ääntä, joka koetaan häiritsevänä, epämiellyttävänä ja ei-toivottuna (Arlinger, 

Landström, Laukli & Öhrström, 2008; Kujala & Brattico, 2009). Melun kokeminen on 

hyvin subjektiivista, sillä sama ääni voi olla toiselle ihmiselle mieluinen, kun taas 

toiselle epämiellyttävä. Tässä tutkielmassa tarkastellaan taustamelun vaikutusta 

keskushermostollisen kuullun prosessoinnin osa-alueisiin, esitietoiseen kuullun 

havaitsemiseen ja esitietoiseen kuullun erotteluun. Koska neurofysiologisia tutkimuksia 

taustamelun vaikutuksesta keskuhermostolliseen kuullun prosessointiin on vähän, 

käsitellään lisäksi muutamia behavioraalisia tutkimuksia. 

 

 

1.3.1 Taustamelun vaikutus puheen prosessointiin eri ryhmillä 

 

Taustamelu vaikeuttaa kuullun havaitsemista erityisesti lapsilla, kuulovikaisilla, 

iäkkäillä sekä vierasta kieltä puhuvilla (katsaus Kujala & Brattico, 2009). Kuullun 

prosessointia taustamelussa on tutkittu myös nuorilta aikuisilta kuuloherätevasteiden 

avulla (Muller-Gass ym., 2001). Nuorilla aikuisilla kuullun erottelun tarkkuus 

heikkenee ja hidastuu taustamelutason kasvaessa, sillä esitietoista kuullun erottelua 
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kuvaavan MMN-vasteen voimakkuus heikkenee ja sen latenssi pitenee. Lisäksi 

behavioraalisin menetelmin saatu tieto vahvistaa väitettä esitietoisen kuullun erottelun 

heikkenemisestä, sillä tavujen /ba/ ja /da/ erottelunopeus heikkenee, kun laajakaistainen 

melutaso lisääntyy. Taustamelu heikentää siten aivokuorella varhaisessa vaiheessa 

tapahtuvaa esitietoista kuullun erottelua, jonka vuoksi taustamelussa puheäänten erojen 

havaitseminen vaikeutuu. Erityisesti lapsilla on enemmän vaikeuksia kuullun 

havaitsemisessa taustamelun aikana kuin nuorilla aikuisilla, sillä he tarvitsevat 

korkeamman äänenpainetason tunnistaakseen sanoja kuin nuoret aikuiset (katsaus 

Kujala & Brattico, 2009). Myös lasten eri ikäryhmien välillä on eroja kuullun 

havaitsemisessa. Behavioraaliset tutkimukset osoittavat, että alle kouluikäiset lapset 

suoriutuvat heikommin taustamelun aikana sanojen tunnistamistehtävässä kuin isommat 

lapset ja aikuiset (Stuart, 2005). Lisäksi behavioraaliset menetelmät osoittavat, että 

päiväkodin taustamelu heikentää lasten kykyä omaksua lukemista edeltäviä taitoja sekä 

kielellisiä taitoja, kuten puheen ymmärtämistä (Maxwell ja Evans, 2000). Alle 

kouluikäisten lasten keskushermostollista kuullun prosessointia taustamelun aikana ei 

ole tutkittu kuuloherätevasteiden avulla ja kouluikäisten lasten tutkimuksiakin on vain 

muutama (Anderson ym., 2010; Cunningham ym., 2001). 

 

Taustamelu vaikeuttaa puheen havaitsemista enemmän kouluikäisillä lapsilla, joilla on 

oppimisvaikeuksia kuin heidän tyypillisesti kehittyneillä ikätovereillaan (Cunningham 

ym., 2001). Oppimisvaikeusryhmän lapsilla obligatorisiin vasteisiin kuuluvan P1-

vasteen voimakkuus heikkenee enemmän taustamelussa, kuin kontrolliryhmän lapsilla. 

Tämä osoittaa, että taustamelu vaikuttaa varhaisen vaiheen esitietoiseen kuullun 

havaitsemiseen. Mielenkiintoista on se, että lapset eivät eronneet hiljaisessa tilanteessa 

behavioraalisessa tavujen erottelutehtävässä, vaan ryhmät suoriutuivat siinä yhtä hyvin. 

Taustamelun heikentävä vaikutus havaittiin myös behavioraalisen tehtävän aikana, sillä 

oppimisvaikeusryhmän lapset suoriutuivat heikommin erottelutehtävästä kuin kontrollit. 

Myös kouluikäisillä 8–13-vuotiailla lapsilla P1-vasteen voimakkuus heikkenee, kun 

puhekielen tavuja kuunnellaan puheensorinaa muistuttavassa taustamelussa (Anderson 

ym., 2010). Lisäksi on havaittu, että kouluikäisten lasten suuremmat N2-vasteen 

voimakkuudet taustamelussa ovat yhteydessä heikompaan puheen havaitsemiskykyyn 

melussa. Lapset jaettiin kahteen ryhmään sen perusteella, miten he suoriutuvat 

behavioraalisesta puheenhavaitsemiskykyä mittaavasta testistä (HINT, Hearing In Noise 

Test). Testissä heikommin suoriutuneen ryhmän N2-vasteet olivat voimakkaammat 
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taustamelussa kuin paremmin suoriutuneen ryhmän. Mielenkiintoista on, että ryhmät 

erosivat toisistaan vain haastavassa kuuntelutilanteessa, mutta eivät hiljaisuudessa sekä 

myös molempien ryhmien perifeerinen kuulo oli todettu normaaliksi. Siten 

keskushermostollisen kuullun prosessoinnin häiriö ilmeni heikommalla ryhmällä 

ainoastaan haastavassa kuuntelutilanteessa. Tulosten perusteella tutkijat päättelivät, että 

paremmin suoriutunut ryhmä voisi tarvita vähemmän neuraalisia resursseja 

taustamelussa kuin heikommin suoriutunut ryhmä. Tutkijat pohtivat inhibitiokontrollin 

osuutta paremmin suoriutuneen ryhmän matalampiin N2-vasteisiin, kun taas heikommin 

suoriutuneella ryhmällä voisi olla puutteita sulkea pois ympäristön ärsykkeitä. 

 

 

1.3.2 Eri melutyyppien vaikutukset puheen prosessointiin 

 

Eri melutyypit vaikuttavat puheen havaitsemiseen eri tavalla (katsaus Kujala & Brattico, 

2009). Eri melutyypit vaihtelevat sekä akustisten ominaisuuksien, kuten taajuuden, 

voimakkuuden ja keston että sisällön mukaan (Arlinger ym., 2008; katsaus Kujala & 

Brattico, 2009). Luonnollisesti voimakas melu häiritsee enemmän puheen havaitsemista 

kuin äänitasoltaan heikko melu. Yleisesti ajatellaan, että jatkuva ja tasainen melu 

häiritsevät vähemmän kuin vaihteleva melu. Alle kouluikäisillä lapsilla molemmat 

melutyypit, sekä laajakaistainen että jatkuva melu vaikeuttavat sanan tunnistamista 

(Stuart, 2005). Laajakaistainen melu vaikeuttaa lisäksi esitietoista kuullun erottelua 

(Muller-Gass ym., 2001). Puheensorinaa muistuttava taustamelu (babble, cocktail 

party), tehdasmelu (machinery), liikenteen melu sekä laajakaistaistainen melu 

heikentävät puheäänten esitietoista kuullun erottelua, sillä MMN-vasteiden amplitudit 

pienenevät taustamelussa (Kozou ym., 2005). Näistä melutyypeistä puheensorina ja 

tehdasmelu heikentävät eniten MMN-vasteiden voimakkuutta ja siten vaikeuttavat 

esitietoista kuullun erottelua, kun taas laajakaistainen melu heikentää vähiten MMN-

vasteen voimakkuutta ja tämän vuoksi vaikeuttaa vähiten esitietoista kuullun erottelua. 

Kuitenkaan laajakaistainen melu ei kuvasta luonnollisen kuunteluympäristön melua, ja 

ei siksi sovellu jokapäiväisten kuullun havaitsemisen ongelmien kuvaamiseen ja 

tutkimiseen. 
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1.3.3 Taustamelun vaikutus puheen prosessoinnin lateralisaatioon 

 

Taustamelun vaikutusta keskushermostollisen kuullun prosessoinnin lateralisaatioon on 

tutkittu magnetoenkefalografian (MEG) avulla (Shtyrov ym., 1998; Shtyrov ym., 1999). 

Tavujen kuullun erottelua on tutkittu MMN-vasteen magneettisen sovelluksen 

(MMNm) avulla hiljaisuudessa ja valkoisen melun aikana (Shtyrov ym., 1998). 

Hiljaisuudessa puheärsykkeen aikaansaama MMN-vaste on voimakkaampi vasemman 

hemisfäärin kuuloaivokuorella kuin oikeassa hemisfäärissä. Puolestaan valkoisen 

taustamelun aikana MMN-vasteen voimakkuus heikkenee vasemmassa hemisfäärissä, 

kun taas oikeassa hemisfäärissä MMN-vasteen voimakkuus lisääntyy. Tulokset 

osoittavat, että hiljaisuudessa puheäänten kuullun erottelu tapahtuu vasemmassa 

hemisfäärissä, kun taas taustamelussa vasemman hemisfäärin kuuloaivokuoren osuus 

kuullun erottelussa heikkenee ja oikean hemisfäärin työskentely lisääntyy. Puheen 

prosessoinnin lateralisaatiota on tutkittu myös obligatoristen vasteiden (P1-N1-P2) 

magneettisen sovelluksen (P1m-N1m-P2m) avulla hiljaisuudessa ja valkoisen melun 

aikana (Shtyrov ym., 1999). Obligatoriset vasteet eivät lateralisoidu kumpaankaan 

hemisfääriin hiljaisuuden aikana. Puolestaan taustamelussa melutason kasvaessa P1-

vasteen voimakkuus heikkenee vasemmassa ohimolohkossa, mutta ei oikeassa. Näiden 

tulosten pohjalta voidaan olettaa, että uudelleen organisoitumista tapahtuu varhaisen 

kuullun prosessoinnin aikana, jopa hieman heikentyneissä kuuntelutilanteissa. 

 

Lisäksi taustamelun vaikutusta puheen prosessoinnin lateralisaatioon on tutkittu 

behavioraalisen dikoottisen kuuntelutilanteen sekä toiminnallisen magneettikuvauksen 

(fMRI) avulla (Don Santos Sequira ym., 2010). Puheärsykkeenä käytettiin eri CV-

tavuja, joita esitettiin yhtä aikaa molempiin korviin. Koehenkilöiden täytyi ilmoittaa, 

kummalla korvalla kuulivat esitetyt tavut tarkemmin kahden erilaisen taustamelun, 

puheen sorinan ja liikenteen melun aikana. Tulokset osoittavat, että oikeaan korvaan 

esitetyt tavut havaitaan tarkemmin molempien melutyyppien aikana kuin vasempaan 

korvaan esitetyt tavut. Oikeaan korvaan esitettyjen tavujen erottelutarkkuus kuitenkin 

heikkenee molempien melutyyppien ja erityisesti liikennemelun aikana. Risteävän 

kuuloradan vuoksi tällä tuloksella tarkoitetaan sitä, että vasen hemisfääri menettää 

merkitystään tavujen havaitsemisessa melussa. Vaikka vasempaan korvaan esitetyt tavut 

havaitaan heikommin hiljaisuudessa kuin oikeaan korvaan esitetyt tavut, niin melun 

aikana vasempaan korvaan esitettyjen tavujen havaitsemistarkkuus lisääntyy. Tämä 
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puolestaan viittaisi oikean hemisfäärin lisääntyneestä osallistumisesta puheen 

prosessointiin taustamelussa. Lisäksi fMRI:llä saadut tulokset tukevat dikoottisen 

kuuntelun avulla saatuja väitteitä vasemman hemisfäärin alentuneesta kyvystä tunnistaa 

tavuja melun aikana ja oikean hemisfäärin lisääntyneestä kyvystä. Puheensorinan ja 

tavujen kuuntelun aikana vähäistä aktivaatiota ilmeni vasemmassa hemisfäärissä peri-

sylvian alueella ylimmällä temporaalipoimulla ja poikittaisella temporaalipoimulla 

(STG/TTG, BA 22/48) sekä vähentynyttä aktivaatiota temporaali- ja parietaalilohkojen 

yhtymäkohdassa (STG/SMG). Puolestaan oikean hemisfäärin aktivaatio lisääntyi 

ylemmällä temporaalipoimulla (STG, BA 21) ja ylemmällä temporaalisulkuksella (STS, 

BA 22). Tulokset siitä, että taustamelussa vasen hemisfääri menettää merkitystään 

kuullun prosessoinnissa ja vastaavasti oikean hemisfäärin työmäärä lisääntyy, ovat 

vastaavia kuin Shtyrovin ym. (1998, 1999) tulokset. 

 

 

1.3.4 Pitkäaikaisen melualtistuksen vaikutus puheen prosessointiin ja lateralisaatioon 

 

Pitkään ammatilliselle melulle altistuneiden aikuisten keskushermostollisen kuullun 

prosessoinnin osa-alue, esitietoinen kuullun erottelu heikkenee jopa hiljaisessa 

kuuntelutilanteessa, kun taas terveillä kontrollihenkilöillä heikkenemistä ei tapahdu 

(Kujala ym., 2004). Melualtistuneilla aikuisilla MMN-vasteen voimakkuus pienenee 

vasemmalla frontaalielektrodilla. Lisäksi behavioraalisin keinoin tarkasteltuna kuullun 

erottelu on heikompaa pitkään työssä melulle altistuneilla henkilöillä, sillä he tekevät 

enemmän virheitä kohdeäänen erottelussa ja suoriutuvat siinä heikommin kuin 

kontrollihenkilöt. Havaintoja esitietoisen kuullun erottelun heikkenemisestä ei voida 

selittää melualtistuksen aiheuttamalla kuulon alenemalla, sillä ryhmien kuulokynnykset 

ovat vastaavia. Lisäksi esitietoista kuullun havaitsemista kuvastavat obligatoriset vasteet 

(P1-N1-P2) ovat kunnossa ja ne eivät eroa terveiden kontrollihenkilöiden vasteista 

amplitudiltaan ja latenssiltaan. Toisaalta on myös havaittu, että melualtistuneilla 

henkilöillä P1-vasteen amplitudi on pienempi kuin kontrollihenkilöillä (Brattico ym., 

2005). Koska molempien ryhmien perifeerinen kuulo on todettu normaaliksi, voi P1-

vasteen heikkeneminen kuvastaa sitä, että pitkäaikainen melualtistus muuttaa varhaisen 

vaiheen esitietoista kuullun havaitsemista aivokuorella. Lisäksi on havaittu, että melulle 

altistuneilla henkilöillä MMN-vaste on lateralisoitunut oikeaan hemisfääriin, kun taas 

kontrollihenkilöillä vasempaan hemisfääriin. Nämä havainnot osoittavat, että 
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pitkäaikainen melualtistus muuttaa hemisfäärien työnjakoa puheäänten kuullun 

erottelussa. Havainnot voivat kuvastaa kahta yhtäaikaista prosessia melualtistuneilla: 

kompensatorisia tai patologisia mekanismeja puheen prosessoinnissa, sillä vokaalin 

muutos saa aikaan MMN-vasteen siirtymisen oikeaan hemisfääriin tai 

keskushermostollisen kuullun prosessoinnin häiriötä (central auditory processing 

disorder), jota kuvastaa P1-vasteen heikkeneminen standardiäänille.  
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten taustamelu vaikuttaa normaalisti 

kehittyvien 4-vuotiaiden lasten keskushermostolliseen kuullun prosessointiin. 

Keskushermostollisen kuullun prosessoinnin osa-alueista tarkastellaan esitietoista 

kuullun havaitsemista tutkimalla obligatorisia vasteita ja esitietoista kuullun erottelua 

tutkimalla MMN-vasteita hiljaisuudessa ja taustamelussa. 

 

Tutkimuksella haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Eroaako obligatoristen vasteiden voimakkuus, sijoittuminen ja ajoitus hiljaisuudessa 

ja taustamelussa? 

 

2. Eroaako eri devianttiärsykkeiden aikaansaamien MMN-vasteiden voimakkuus, 

sijoittuminen ja ajoitus hiljaisuudessa ja taustamelussa? 
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3 MENETELMÄT 

3.1 Koehenkilöt 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin yhteistyössä FM, puheterapeutti Elina Niemitalo-

Haapolan kanssa helmikuun ja syyskuun 2012 välisenä aikana. Tutkimukseeni 

osallistuvat lapset (N = 11) ovat osa Niemitalo-Haapolan väitöskirjatutkimuksen 

koehenkilöistä. Lapsista kahdeksan on tutkittu aiemmin 2-vuoden iässä. Jotta 

koehenkilöjoukko kasvoi tarpeeksi suureksi, otettiin mukaan kolme lasta aiemman 

tutkimuksen ulkopuolelta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta 

antoi puoltavan lausunnon tutkimukselleni tammikuussa 2012 osana Niemitalo-

Haapolan väitöstutkimusta (Liite 1). Ennen tutkimukseen osallistumista koehenkilöiden 

vanhemmat saivat luettavakseen tutkimustiedotteen (Liite 2) sekä kuvallisen ohjeen 

tutkimuksen kulusta (Liite 3). Tutkimukseen osallistuminen oli täysin vapaaehtoista. 

Vanhemmat antoivat kirjallisen suostumuksensa lapsensa osallistumisesta tutkimukseen 

(Liite 4), ja heillä oli missä tahansa vaiheessa oikeus keskeyttää lapsen osallistuminen 

tutkimukseen. 

 

Tutkimukseen osallistuvat lapset olivat iältään 4-vuotiaita (keski-ikä 4v 3kk) ja 

äidinkieleltään suomenkielisiä ja yksikielisestä perheestä. Lasten yleinen ja kielellisen 

kehitys oli normaalia eikä heidän lähisuvussaan esiintynyt kielellisiä ongelmia, kuten 

lukivaikeutta. Lasten kuulon tuli olla normaali eikä heidän vanhemmillaan saanut olla 

huolta lastensa kuulon suhteen. Lasten kehitystä ja terveydentilaa koskevat tiedot saatiin 

vanhempien täyttämästä esitietolomakkeesta (Liite 5). Ennen EEG-rekisteröintiä lasten 

normaali kielellinen kehitys varmistettiin puheen ymmärtämistä ja tuottamista 

(Reynellin Kielellisen Kehityksen Testi III, Heimonen, Merikoski, Warma & Varpela, 

2001), nimeämistä (Bostonin Nimentätesti, Laine, Koivuselkä-Sallinen, Hänninen & 

Niemi, 1997) sekä auditiivista sarjamuistia (Auditiivisen sarjamuistin osastesti: 

Psykolingvististen Kykyjen Testi, Kuusinen & Blåfield, 1974) mittaavilla testeillä. 

Lapsen suoriutumisen tuli olla testeillä arvioituna normaalin vaihteluvälin rajoissa. 

Lisäksi puheen tuottoa arvioitiin kliinisesti tutkijan ja koehenkilön välisestä vapaasta 

leikkitilanteesta, joka videoitiin ja nauhoitettiin. Puheen tuotossa ei saanut olla 

havaittavissa selkeitä poikkeavuuksia. Tutkimushetkellä lasten korvien tuli olla terveet, 

joten korva-, nenä-, ja kurkkutautien erikoislääkäri teki kliinisen arvion lapsen korvista 

ennen EEG-rekisteröintiä. Samoin ennen EEG-rekisteröintiä lasten kuulo tarkistettiin 
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audiometrin avulla ja lasten tuli kuulla 15 dB:n ääni sekä oikealla että vasemmalla 

korvalla 500, 1000, 2000, 4000 Hz:n taajuuksilla. Sisäkorvaperäinen kuulovika 

suljettiin pois otoakustisten emissioiden mittauksella, jossa lapsen täytyi saada 

hyväksytty tulos molemmista korvista. 

 

 

3.2 EEG-rekisteröinti 

 

EEG-rekisteröinti suoritettiin Oulun yliopistollisen sairaalaan kliinisen neurofysiologian 

Neurokognitiivisessa yksikössä ääni- ja sähkösuojatussa huoneessa. EEG-

rekisteröinnissä käytettiin ActiCAP 002-laitteistoa (Brain Products GmbH) ja 32 Ag-

AgCl -aktiivielektrodia (hopea-hopeakloridi), jotka sijoitettiin EEG-myssyyn 

kansainvälisen 10/20 järjestelmän mukaan (Kuvio 3). Mittauksen aikana referenssi- eli 

vertailuelektrodina toimi FCz eli frontosentraalinenkeskilinja. Silmänliikkeet 

rekisteröitiin kertakäyttöisillä bipolaarisilla elektrodeilla lapsen vasemman silmäkulman 

alapuolelta sekä oikean silmäkulman yläpuolelta. Rekisteröintitaajuus oli 5000 Hz 

(5000 näytettä sekunnissa), ja signaali vahvistettiin taajuuksilla 0,16–1000 Hz (Brain 

Vision Brainamp -vahvistin). Lisäksi EEG-käyrä tallennettiin (Brain Vision Recorder -

ohjelma). 

 

 

 

Kuvio 3. Elektrodien sijoittelu kansainvälisen 10/20-järjestelmän mukaisesti 
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Tutkimuksen ärsykkeiden esittämisessä käytettiin optimi- eli monipiirreparadigmaa, 

jonka avulla voidaan saada yhdellä mittauskerralla tietoa monen erilaisen äänenpiirteen 

erottelukyvystä (Lovio ym., 2009; Näätänen ym., 2004). Näin yhden äänenpiirteen 

muuttuessa kerrallaan muut piirteet pysyvät samana ja näin ollen vahvistavat 

standardiärsykkeelle syntyvää muistijälkeä. Tutkimuksen ääniärsykkeet olivat 

puolisynteettisiä suomen kielen konsonantti-vokaalitavuja (Alku, Tiitinen & Näätänen, 

1999). Ärsykesarja alkoi kymmenellä standardiärsykkeellä, joita ei otettu analyysiin 

mukaan. Tämän jälkeen joka toinen esitettävä ärsyke oli standardi ja joka toinen oli yksi 

viidestä devianttiärsykkeestä tai novel-ärsyke (Kuvio 4). Standardiärsykkeenä 

vuorottelivat /ke:/ ja /pi:/ (perustaajuus 101 Hz, kesto 170 ms). Devianttiärsykkeiden 

muutokset koskivat äänen taajuutta (F0 +/- 8 %, 93/109 Hz), intensiteettiä (+/- 7dB), 

vokaalikestoa (120 ms), konsonanttia (/ke:/-sarjassa /pe:/ ja /pi:/-sarjassa /ki:/) sekä 

vokaalia (/ke:/-sarjassa /ki:/ ja /pi:/-sarjassa /pe:/). Aika ärsykkeen alusta seuraavan 

ärsykkeen alkuun (stimulus onset asynchrony) oli 670 ms. Yksi ärsykesarja kesti noin 6 

minuuttia. 

 

 

 

Kuvio 4. Kaavio ärsykkeiden esittämistavasta. Kuva mukailtu lähteestä Näätänen ym., (2004). 

 

 

Ärsykesarjoja esitettiin yhteensä kahdeksan, joka toinen hiljaisuudessa ja joka toinen 

puheensorinaa muistuttavassa taustamelussa, signaalikohinasuhteella 15 dB (Kozou 

ym., 2005). Ärsykkeet esitettiin äänenpainetasolla 75 dB HL kaiuttimista (Genelec 

6010A), jotka sijoitettiin lapsen molemmille puolille etuviistoon noin 1,3 metrin 

etäisyydelle. 
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EEG-rekisteröinnin aikana lapsi istui tuolilla itsenäisesti tai vanhemman vieressä. 

Rekisteröinnin aikana hän sai katsoa mieleistään piirrettyä elokuvaa ilman ääniä 

tietokoneen näytöltä tai leikkiä ääntä tuottamattomilla leluilla. Lasta ohjeistettiin siten, 

ettei hän kiinnittäisi huomiota esitettäviin ääniin. Lisäksi pyydettiin välttämään lapsen ja 

vanhemman keskustelua rekisteröinnin aikana. Mittausta valvottiin viereisestä 

huoneesta TV-monitorin välityksellä ja EEG-käyrää seurattiin jatkuvasti tietokoneen 

näytöltä. Näin voitiin seurata lapsen liikehdintää ja vireystilaa sekä havaita mahdolliset 

elektrodien kosketushäiriöt. Ärsykesarjojen välillä pidettiin tarvittaessa mehu- ja 

keksitaukoja. 

 

 

3.3 EEG-aineiston analyysi 

 

EEG-aineiston analyysi suoritettiin Brain Vision Analyzer 2.0 -ohjelmalla. Aluksi 

jokaisen koehenkilön alkuperäiset raakadatat yhdistettiin siten, että niistä muodostui 

lapselle kaksi tiedostoa – yksi hiljaisuudessa ja yksi taustamelussa. Analyysiin mukaan 

valittiin peruskanavat (F3, Fz, F4, C3, Cz, C4, P3, Pz, P4) ja kartiolisäkekanavat (TP9 

ja TP10) sekä silmänliikkeitä varten (EOG, F7 ja F8). Analyysin ulkopuolelle jätettiin 

parietaali-okkipitaaliset sekä okkipitaaliset kanavat. Näytteenottotaajuus muutettiin 250 

Hz:iin (250 näytettä sekunnissa) analyysin nopeuttamiseksi. Raakadatan 

alkusuodatuksessa käytettiin kaistanpäästösuodatinta 0,5–45 Hz ja suodattimen 

jyrkkyytenä 24 dB/oktaavi. Tämän jälkeen suoritettiin uudelleenreferointi, jossa 

elektrodien arvojen vertailukohdaksi valittiin oikean ja vasemman hemisfäärin 

kartiolisäke-elektrodien eli mastoideuselektrodien (M1 ja M2) keskiarvo. Manuaalisessa 

tarkastelussa raakadatasta poistettiin selkeät laite- ja liikeartefaktat. Lisäksi 

puoliautomaattisessa tarkastelussa raakasignaalille tehtiin silmänliikekorjaus sekä 

raakasignaalista hylättiin EEG-jaksot, joiden voimakkuus ylitti 200 V artefaktojen 

poistamiseksi. Tämän jälkeen EEG-signaali suodatettiin digitaalisesti, jolloin 

kaistanpäästösuodatus oli 1–20 Hz ja suodattimen jyrkkyys 48dB/oktaavi.  

 

Keskiarvoistusta varten EEG-signaalista segmentoitiin standardiärsykkeitä ja eri 

devianttiärsykkeitä vastaavia jaksoja (Taulukko 1), jotka alkoivat 100 ms ennen 

ärsykkeen alkamista ja päättyivät 500 ms päästä ärsykkeen alkamisesta. Perustaso 

(baseline) asetettiin alkamaan 100 ms ennen ärsykkeen alkamista. Tämän jälkeen 



25 

 

 

segmentoiduille jaksoille suoritettiin keskiarvoitus, joista muodostui kullekin 

koehenkilölle sekä hiljaisuudessa että taustamelussa yksi standardiärsykkeitä kuvaava 

keskiarvokäyrä sekä viisi devianttiärsykkeitä kuvaavaa keskiarvokäyrää.  

 

 

Taulukko 1. Obligatoristen vasteiden ja MMN-vasteiden määrittämisessä käytetyt aikaikkunat sekä 

analyysin jälkeen käsittelyyn jääneiden standardi- ja devianttijaksojen keskiarvot ja vaihteluvälit 

hiljaisuudessa ja taustamelussa 

Vasteet Aikaikkunat (ms) Ärsykejaksot (ka) Ärsykejaksojen vaihteluvälit 

  Hiljaisuus Taustamelu Hiljaisuus Taustamelu 

P1 80–200 733 692 561–827 526–863 

N2 200–300     

N4 300–440     

Intensiteetti MMN 180–300 146 136 112–167 102–170 

Kesto MMN 250–350 145 139 109–164 110–173 

Konsonantti MMN 200–300 146 137 107–170 95–170  

Taajuus MMN 150–290 147 137 111–167 105–174 

Vokaali MMN 200–330 149 140 113–166 101–173 

 

 

Standardiärsykkeille syntyneiden obligatoristen vasteiden esiintymisajankohdan 

tarkastelu aloitettiin havainnoimalla yksittäisten koehenkilöiden sekä koko ryhmän 

keskiarvokäyrien latensseja hiljaisuudessa. Tämän perusteella valittiin obligatoristen 

vasteiden määrittämiseen käytettävät aikaikkunat ja elektrodi Cz (Taulukko 1), joiden 

avulla etsittiin jokaiselle koehenkilölle yksilöllisesti obligatorisen vasteen 

esiintymisajankohta. Myös melussa käytettiin obligatoristen vasteiden määrittämiseen 

samoja aikaikkunoita ja elektrodia kuin hiljaisuudessa. Obligatoristen vasteiden huipun 

numeerinen data saatiin laskemalla kunkin huipun 20 millisekunnin aikaikkunan 

keskiarvo. MMN-vasteet jokaiselle devianttityypille määriteltiin erotuskäyrästä, joka 

saatiin vähentämällä standardiärsykkeelle syntynyt kuuloherätevastekäyrä kullekkin 

devianttiärsykkeelle syntyneestä kuuloherätevastekäyrästä. MMN-vasteiden 

esiintymisajankohtien tarkastelu eri devianttityypeille aloitettiin havannoimalla 

yksittäisten koehenkilöiden sekä koko ryhmän keskiarvoerotuskäyrien (grand average 

difference) latensseja. Lisäksi MMN-vasteiden esiintymisajankohdan tarkastelussa 

havainnointiin yksittäisten koehenkilöiden ja koko ryhmän keskiarvokäyrien P1-N2-

N4-aaltomuotoja. Näiden perusteella valittiin MMN-vasteiden määrittämiseen 
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käytettävät aikaikkunat ja elektrodi Cz (Taulukko 1). Melussa MMN-vasteet 

määriteltiin samalla tavalla kuin hiljaisuudessa sekä samoista aikaikkunoista ja 

elektrodilta Cz. MMN-vasteiden huippujen numeerinen keskiarvo saatiin samalla 

tavalla kuin obligatoristen vasteiden huiput. 

 

 

3.4 Tilastollinen analyysi 

 

Tutkimusaineiston tilastollisessa käsittelyssä käytettiin STATISTICA advanced 10 -

ohjelmaa. Tilastollisesti tarkasteltiin amplitudeja ja latensseja vasemmasta hemisfääristä 

elektrodeilta F3 ja C3, keskilinjalta elektrodeilta Fz ja Cz sekä oikeasta hemisfääristä 

elektrodeilta F4 ja C4. Tilastollinen analyysi aloitettiin tutkimalla yhden otoksen t-

testillä, eroavatko obligatoristen vasteiden ja MMN-vasteiden amplitudit tilastollisesti 

merkitsevästi 0 µV perustasosta hiljaisuudessa. Samoin vasteidet erot nollasta tutkittiin 

taustamelussa. Mikäli vasteiden erot nollasta eivät olleet tilastollisesti merkitseviä sekä 

hiljaisuudessa että taustamelussa jätettiin ne analyysin ulkopuolelle. 

 

Koska herätevasteiden amplitudien (graafinen tarkastelu) ja latenssien (graafinen 

tarkastelu) keskiarvot noudattivat normaalijakaumaa, tarkasteltiin kuuntelutilanteiden 

välisiä eroja toistettujen mittausten varianssianalyysin avulla (repeated measures 

ANOVA), jota yleisesti käytetään kuuloherätevastetutkimuksissa (Luck, 2005, s. 250). 

Obligatoristen vasteiden voimakkuutta tarkasteltiin kolmisuuntaisella ANOVAlla. 

Within-subject faktoreina olivat kuuntelutilanne [(TIL), hiljaisuus vs. taustamelu], 

hemisfääri [(RL), oikea (F4, C4) x vasen (F3, C3)] sekä anterioris-posteriorinen linja 

[(AP), frontaali (F3, Fz, F4) x sentraali (C3, Cz, C4)]. Obligatoristen vasteiden 

ajoituksessa tarkasteltiin kuuntelutilanteiden välisiä eroja [(TIL), hiljaisuus vs. 

taustamelu]. MMN-vasteiden voimakkuutta tarkasteltiin nelisuuntaisella ANOVAlla. 

Within-subject faktoreina olivat kuuntelutilanne [(TIL), hiljaisuus vs. taustamelu], 

deviantti [(DEV), vokaalin kesto, taajuus, vokaalin vaihtuminen], hemisfääri [(RL), 

oikea (F4, C4) x vasen (F3, C3)] sekä anterioris-posteriorinen linja [(AP), frontaali (F3, 

Fz, F4) x sentraali (C3, Cz, C4)]. MMN-vasteiden ajoittumista tarkasteltiin 

kaksisuuntaisella ANOVAlla kuuntelutilanne [(TIL), hiljaisuus vs. taustamelu] x 

deviantti [(DEV), vokaalin kesto, taajuus, vokaalin vaihtuminen]. Tilastoanalyysissa 

kestodeviantin latenssin arvot korjattiin hiljaisuudessa ja melussa vähentämällä 
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standardiärsykkeelle syntyneestä latenssista devianttiärsykkeen kesto (120ms), sillä näin 

saatiin vokaalin keston lyhenemiselle syntyneen latenssin arvo. P-arvojen sfäärisyyden 

tarkastelussa käytettiin Mauchlyn Sphericity-testiä (p < 0,05), jonka tulosten perusteella 

p-arvot tarvittaessa korjattiin Greenhouse-Geisser-korjauksella (epsilon < 0,75). 

Korjatut p-arvot on esitetty tuloksissa. Anovan tilastollisesti merkitsevien tulosten (p < 

0,05) osalta vaikutusten suuntaa tarkasteltiin Fisherin post hoc LSD -testillä (Least 

Significant Test). 
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4 TULOKSET 

 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin taustamelun vaikutusta 4-vuotiaiden lasten 

keskushermostolliseen kuullun prosessointiin obligatoristen vasteiden ja MMN-

vasteiden avulla. Obligatoriset vasteet kuvastavat esitietoista kuullun havaitsemista ja 

MMN-vasteet esitietoista kuullun erottelua. Tutkimuksessa tarkasteltiin eroaako 

obligatoristen vasteiden ja MMN-vasteiden voimakkuus, sijoittuminen ja ajoitus 

hiljaisuudessa ja taustamelussa. Obligatorisista vasteista tarkastellaan erikseen P1-N2-

N4-vasteita. 

 

 

4.1 Taustamelun vaikutus obligatorisiin vasteisiin  

 

Standardiärsykkeille syntyneet obligatoriset vasteet erosivat nollasta tilastollisesti 

merkitsevästi (t-testi, p < 0,05) sekä hiljaisuudessa että taustamelussa elektrodilla Cz 

(Taulukko 2). 

 

 

Taulukko 2. Obligatoristen vasteiden amplitudien (µV) keskiarvot ja keskihajonnat (SD) sekä 

tilastollisesti merkitsevät erot 0 µV peruslinjasta t-testissä hiljaisuudessa ja taustamelussa elektrodilta Cz 

Obligatoriset vasteet Amplitudit (µV) 

 Hiljaisuus Taustamelu 

P1-vaste  9,9(2,5)***  5,6(2,2)*** 

N2-vaste -2,9(3,6)* -5,1(2,6)*** 

N4-vaste -4,5(3,0)*** -5,5(3,0)*** 

p < 0,05*, p < 0,01**, p < 0,001*** (t-testi) 
 

 

P1-vasteen voimakkuus ja sijoittuminen 

Standardiärsykkeille syntyneen P1-vasteen voimakkuus erosi tilastollisesti merkitsevästi 

kuuntelutilanteiden välillä (päävaikutus TIL F(1, 10) = 142,38, p = 0,000, Taulukko 2, 

Kuvio 5). P1-vasteen voimakkuus heikentyi taustamelussa tilastollisesti merkitsevästi 

(post hoc p < 0,001). Lisäksi yleisesti tarkasteltaessa havaittiin, että P1-vasteen 

voimakkuus erosi tilastollisesti merkitsevästi sijoittumisen suhteen (päävaikutus AP 

F(1, 10) = 13,10, p = 0,005, Kuvio 6) P1-vasteen ollessa voimakkaampi 

frontaalilinjassa kuin sentraalilinjassa (post hoc p < 0,01). Toisaalta kuuntelutilanteen ja 



29 

 

 

sijoittumisen välillä ei kuitenkaan havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteisvaikutusta. 

Hemisfäärien lateralisaatiolle (päävaikutus RL) ei havaittu tilastollisesti merkitsevää 

eroa eikä myöskään kuuntelutilanteen ja lateralisaation välillä havaittu tilastollisesti 

merkitsevää yhteisvaikutusta (Kuvio 6). 

 

 

 

Kuvio 5. 4-vuotiaiden lasten obligatoriset vasteet (P1-N2-N4) hiljaisuudessa ja tausmelussa 
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Kuvio 6. 4-vuotiaiden lasten obligatoristen vasteiden (P1-N2-N4) sijoittuminen frontaali-sentraalilinjassa 

ja hemisfäärien suhteen hiljaisuudessa ja taustamelussa. Kuuntelutilanteen ja P1- ja N2-vasteiden 

sijoittumisissa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteisvaikutusta, kun taas N4-vaste oli 

taustamamelussa voimakkaampi frontaalilinjassa kuin sentraalilinjassa. Hiljaisuudessa N4-vasteen 

sijoittuminen ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi frontaali- ja sentraalilinjan välillä. Kuuntelutilanteen 

ja N4-vasteen sijoittumisessa hemisfäärien suhteen ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteisvaikutusta.  

 

 

N2-vasteen voimakkuus ja sijoittuminen 

Standardiärsykkeille syntyneen N2-vasteen voimakkuus erosi tilastollisesti 

merkitsevästi kuuntelutilanteiden välillä (päävaikutus TIL F(1, 10) = 13,85, p = 0,004, 
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Taulukko 2, Kuvio 5) N2-vasteen huipun ollessa taustamelussa voimakkaampi kuin 

hiljaisuudessa (post hoc p < 0,01). Kuuntelutilanteen ja sijoittumisten välillä ei havaittu 

tilastollisesti merkitsevää yhteisvaikutusta (Kuvio 6). 

 

N4-vasteen voimakkuus ja sijoittuminen 

Standardiärsykkeille muodostuneen N4-vasteen voimakkuus erosi tilastollisesti 

merkitsevästi kuuntelutilanteiden välillä (päävaikutus TIL F(1, 10) = 5,12, p = 0,047, 

Taulukko 2, Kuvio 5) N4-vasteen huipun ollessa taustamelussa voimakkaampi kuin 

hiljaisuudessa (post hoc p < 0,05). N4-vasteen yleinen tarkastelu osoitti, että 

sijoittuminen (frontaali-keskilinja) erosi tilastollisesti merkitsevästi (päävaikutus AP 

F(1, 10)= 5,37, p = 0,043, Kuvio 6) N4-vasteen ollessa frontaalilinjalla voimakkaampi 

kuin keskilinjalla (post hoc p < 0,05). Lisäksi kuuntelutilanteen ja sijoittumisen välillä 

havaittiin tilastollisesti merkitsevä yhteisvaikutus (yhteisvaikutus TIL x AP F(1, 10) = 

10,89, p = 0,008) N4-vasteen huipun ollessa taustamelussa voimakkaampi 

frontaalilinjalla kuin sentraalilinjalla (post hoc p < 0,001), kun taas hiljaisuudessa N4-

vasteen sijoittumisessa ei havaittu tilastollista eroa. Kuuntelutilanteen ja lateralisaation 

välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteisvaikutusta. 

 

P1-N2-N4-vasteiden ajoitus 

Standardiärsykkeille syntyneiden P1-N2-N4-vasteiden latenssit olivat hieman 

lyhyemmät taustamelussa kuin hiljaisuudessa (Taulukko 3, Kuvio 5), mutta erot eivät 

olleet tilastollisesti merkitseviä. 

 

 

Taulukko 3. Obligatoristen vasteiden latenssien (ms) keskiarvot ja keskihajonnat (SD) hiljaisuudessa ja 

taustamelussa elektrodilta Cz 

Obligatoriset vasteet Latenssit (ms) 

 Hiljaisuus Taustamelu 

P1-vaste 117(9) 115(6) 

N2-vaste 242(18) 236(13) 

N4-vaste 365(41) 358(24) 
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4.2 Taustamelun vaikutus MMN-vasteisiin 

 

MMN-vasteista tarkasteltiin vokaalin keston, taajuuden ja vokaalin vaihtumisen 

muutokselle syntyneitä vasteita, sillä nämä kolme devianttityyppiä erosivat nollasta 

tilastollisesti merkitsevästi (t-testi, p < 0,05) sekä hiljaisuudessa että taustamelussa 

(Taulukko 4). Konsonantin vaihtumiselle syntynyt MMN-vaste erosi hiljaisuudessa 

tilastollisesti merkitsevästi nollasta (t-testi, p < 0,05), kun taas taustamelussa se ei enää 

eronnut tilastollisesti merkitsevästi. Tämän vuoksi konsonantin vaihtumiselle syntynyt 

MMN-vaste jätettiin tilastollisen jatkoanalyysin ulkopuolelle. Intensiteetin muutokselle 

syntynyt MMN-vaste ei eronnut hiljaisuudessa eikä taustamelussa nollasta tilastollisesti 

merkitsevästi, jonka vuoksi myös tämä MMN-vaste jätettiin jatkoanalyysin 

ulkopuolelle. 

 

 

Taulukko 4. MMN-vasteiden amplitudien (µV) keskiarvot ja keskihajonnat (SD) sekä tilastollisesti 

merkitsevät erot 0 µV peruslinjasta t-testissä hiljaisuudessa ja taustamelussa elektrodilta Cz 

MMN-vasteet Amplitudit (µV) 

 Hiljaisuus Taustamelu 

Intensiteetti MMN -1,3(2,8)Ns. -0,4(2,8)Ns. 

Vokaalin kesto MMN -6,5(2,6)*** -1,7(2,6)* 

Konsonantti MMN -2,2(2,4)* -0,9(1,7)Ns. 

Taajuus MMN -2,4(2,2)** -1,9(2,4)* 

Vokaali MMN -2,8(2,5)** -1,3(2,0)* 

p < 0,05*, p < 0,01**, p < 0,001***, Ns. = Non significant (t-testi) 

 

 

MMN-vasteiden voimakkuus ja sijoittuminen 

Devianttiärsykkeille syntyneiden MMN-vasteiden voimakkuudet erosivat tilastollisesti 

merkitsevästi kuuntelutilanteiden välillä (päävaikutus TIL F(1, 10) = 10,72, p = 0,008, 

Taulukko 4, Kuvio 7) MMN-vasteiden huippujen ollessa hiljaisuudessa voimakkaampia 

kuin taustamelussa (post hoc p < 0,019). Eri devianttitärsykkeille syntyneiden MMN-

vasteiden voimakkuudet erosivat tilastollisesti merkitsevästi (päävaikutus DEV F(2, 20) 

= 10,94, p = 0,000) vokaalin keston muutokselle syntyneen vasteen ollessa 

voimakkaampi (post hoc p < 0,001) kuin taajuuden muutokselle ja vokaalin 

vaihtumiselle syntyneet vasteet. Kuuntelutilanteen ja devianttityypin välillä havaittiin 

tilastollisesti merkitsevä yhteisvaikutus (yhteisvaikutus TIL x DEV F(2, 20) = 9,89, p = 
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0,001, Kuvio 7) keston muutokselle ja vokaalin vaihtumiselle syntyneiden MMN-

vasteiden huippujen ollessa voimakkaampia hiljaisuudessa kuin taustamelussa (post hoc 

p < 0,05). Taajuuden muutokselle syntyneen MMN-vasteen voimakkuus ei eronnut 

tilastollisesti merkitsevästi hiljaisuudessa ja taustamelussa. Kuuntelutilanteen, 

devianttityypin ja MMN-vasteen sijoittumisten välillä ei havaittu tilastollisesti 

merkitsevää yhteisvaikutusta (Kuvio 8). 
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Kuvio 7. 4-vuotiaiden lasten MMN-vasteet intensiteetin, keston, konsonantin, taajuuden ja vokaalin 

erottelussa hiljaisuudessa ja taustamelussa elektrodilta Cz. Tilastollisesti merkitsevät MMN-vasteet 

hiljaisuudessa ja taustamelussa on merkitty nuolilla. Intensiteetille ei syntynyt lainkaan MMN-vastetta. 

Konsonantille ei syntynyt taustamelussa tilastollisesti merkitsevää MMN-vastetta. Huomaa, että kuviossa 

negatiivinen on ylhäällä. 
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Kuvio 8. Viiden devianttityypin (intensiteetti, kesto, konsonantti, taajuus ja vokaali) erottelussa 

syntyneiden MMN-vasteiden sijoittuminen frontaali-sentraalilinjassa ja hemisfäärien suhteen 

hiljaisuudessa ja taustamelussa 4-vuotiailla lapsilla. Kuuntelutilanteen ja eri devianttityypeille 

syntyneiden MMN-vasteiden sijoittumisessa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteisvaikutusta. 

Huomaa, että osa MMN-vasteista ei ollut tilastollisesti merkitseviä. 

 

 

MMN-vasteiden ajoitus 

MMN-vasteiden latenssit eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi hiljaisuudessa ja 

taustamelussa (Taulukko 5, Kuvio 7). Toisaalta taas MMN-vasteiden latenssit erosivat 
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devianttityypin suhteen toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (päävaikutus DEV F(2, 

20) = 34,16, p = 0,000) vokaalin keston muutokselle syntyneen MMN-vasteen ollessa 

lyhyin ja vokaalin vaihtumiselle syntyneen vasteen ollessa pisin (post hoc p < 0,001). 

Taajuuden muutokselle syntyneen MMN-vasteen latenssin kesto sijoittui näiden kahden 

devianttityypin väliin. Tilastollisesti merkitsevää yhteisvaikutusta kuuntelutilanteen ja 

devianttityyppien ajoittumisessa ei havaittu (Kuvio 8). 

 

 

Taulukko 5. MMN-vasteiden latenssien (ms) keskiarvot ja keskihajonnat (SD) hiljaisuudessa ja 

taustamelussa elektrodilta Cz 

MMN-vasteet Latenssit (ms) 

 Hiljaisuus Taustamelu 

Kesto MMN 187(21) 176(23) 

Taajuus MMN 223(28) 199(32) 

Vokaali MMN 273(45) 277(42) 

Huomaa, että intensiteetille ja konsonantille syntyneiden MMN-vasteiden arvot jätettiin pois 

tarkastelusta, sillä MMN-vasteet eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi 0 µV peruslinjasta sekä 

hiljaisuudessa että taustamelussa (t-testi) 
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5 POHDINTA 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tulokset osoittavat, että taustamelu vaikuttaa monella 

tavalla tyypillisesti kehittyvien 4-vuotiaiden lasten keskushermostolliseen kuullun 

prosessointiin. Taustamelu vaikuttaa esitietoiseen kuullun havaitsemiseen, sillä 

obligatoristen vasteiden (P1-N2-N4) voimakkuuksissa havaittiin tilastollisesti 

merkitseviä eroja hiljaisuudessa ja taustamelussa. Kuitenkaan taustamelu ei vaikuta P1-

N2-vasteiden sijoittumiseen, kun taas toisaalta taustamelu vaikuttaa N4-vasteen 

sijoittumiseen. Taustamelu ei vaikuta obligatoristen vasteiden (P1-N2-N4) 

ajoittumiseen. 

 

Lisäksi taustamelu vaikuttaa esitietoiseen kuullun erottelun tarkkuuteen sillä eri 

devianttityyppien aikaansaamien MMN-vasteiden voimakkuuksissa havaittiin 

tilastollisesti merkitseviä eroja hiljaisuudessa ja taustamelussa. Taustamelu heikentää 

vokaalin keston lyhenemisen ja vokaalin vaihtumisen erottelun tarkkuutta. Taustamelu 

ei vaikuta MMN-vasteiden sijoittumiseen eikä ajoittumiseen. 

 

 

5.1 Taustamelun vaikutus obligatorisiin vasteisiin  

 

P1-vasteen voimakkuus ja sijoittuminen 

Tutkimustulokset osoittavat, että taustamelu heikentää tilastollisesti merkitsevästi P1-

vasteen voimakkuutta. Koska P1-vasteen ajatellaan kuvastavan kuuloaivokuoren 

alueiden kypsymistä, mikä ylipäänsä mahdollistaa puheen havaitsemisen 

kuuloaivokuorella (Sharma & Dorman, 2006; Sharma ym., 2002), viittaavat tämän 

tutkimuksen tulokset siihen, että taustamelu heikentää puheen sensorista havaitsemista 

kuuloaivokuorella. Tämän tutkielman tulokset osoittavat, että taustamelu heikentää 

suomenkielisten CV-tavujen havaitsemista. Koska puheen havaitsemista pidetään 

edellytyksenä peruskuulotaitojen kehittymiselle, voi sen heikentymisellä olla haitallisia 

seurauksia myös muihin esitietoisen kuullun havaitsemisen toimintoihin sekä 

mahdollisesti myös äänen tunnistamiselle ja puheen ymmärtämisen kehittymiselle 

(Maxwell & Evans, 2000; Stuart, 2005). Tulos P1-vasteen voimakkuuden 

heikkenemisestä taustamelussa on vastaava kuin 8–13-vuotiailla lapsilla (Anderson ym., 

2010), 10–13-vuotiailla lapsilla, joilla oli oppimisvaikeuksia (Cunningham ym., 2001) 
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sekä aikuisilla (Shtyrov ym., 1999). Havainnon tekee mielenkiintoiseksi se, että kaikki 

aikaisemmat tutkimukset eroavat toisistaan tutkimusasetelmiltaan, mutta päätyvät silti 

samaan tulokseen. Vaikka tutkimukset eivät ole keskenään vertailukelpoisia, tulosten 

samanlaisuus kertoo ilmiön luotettavuudesta. 

 

Kuuntelutilanteen ja P1-vasteen sijoittumisten välillä ei havaittu tilastollisesti 

merkitsevää yhteisvaikutusta, joka osoittaa että taustamelu ei vaikuta esitietoisen 

kuullun havaitsemisen sijoittumiseen frontaali-keskilinjassa eikä esitietoisen kuullun 

havaitsemisen jakaumaan hemisfäärien kesken, vaan se on samankaltaista molemmissa 

kuuntelutilanteissa. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että P1-vaste oli tilastollisesti 

merkitsevästi voimakkaampi frontaalilinjassa kuin sentraalilinjassa, mikä osoittaa, että 

esitietoinen kuullun havaitseminen on yleisesti tarkasteltuna voimakkaampaa 

frontaaliosassa keskushermostoa kuin sentraaliosassa. Tuloksia taustamelun 

vaikutuksesta sijoittumisiin ei voida verrata aikaisempiin tutkimuksiin (Anderson ym., 

2010; Cunningham ym., 2001), joissa siitä ei ole raportoitu. Tämän tutkimuksen tulos 

eroaa Shtyrovin (1999) tutkimuksen tuloksista, jossa P1-vasteen voimakkuus heikkeni 

vasemmassa hemisfäärissä, mutta ei muuttunut oikealla. Tulosten vertailussa on 

huomioitava menetelmien erot ja varsinkin MEG-kuvantamismenetelmän parempi 

tarkkuus vasteiden paikantumisessa EEG:iin verrattuna. 

 

N2-vasteen voimakkuus ja sijoittuminen 

Tulokset osoittavat, että taustamelu vaikuttaa tilastollisesti merkitsevästi N2-vasteen 

voimakkuuteen sen ollessa taustamelussa voimakkaampi kuin hiljaisuudessa. Koska 

N2-vaste kuvastaa lyhytkestoista kuulomuistia, jossa puheäänteen akustisille ja 

foneettisille ominaisuuksille syntyy neuraalisia muistijälkiä (Ceponiene ym., 2005; 

Ceponiene ym., 2008; Karhu ym., 1997; katsaus Näätänen ym., 2012), viittaavat tämän 

tutkimuksen tulokset siihen, että taustamelu voi voimistaa lyhytkestoisen kuulomuistin 

toimintaa. Voidaan ajatella, että taustamelu häiritsee lyhytkestoisten sensoristen 

muistijälkien muodostumista tavuille ja sen vuoksi tarvitaan lisää neuraalisia resursseja 

niiden muodostamiseen. Puolestaan tämä viittaisi siihen, että taustamelussa 

lyhytkestoisen auditiivisen sensorisen muistin prosessointi lisääntyy, jotta voisi 

muodostaa muistijälkiä heikentyneessä kuuntelutilanteessa, mikä taas ilmenee N2-

vasteen koon kasvamisena taustamelun aikana. Tämän tutkimusaineiston perusteella 

voidaan osoittaa, että N2-vasteen voimakkuuden kasvaminen kuvastaa esitietoisen 



39 

 

 

auditiivisen sensorisen muistin toiminnan lisääntymistä taustamelun aikana. Tämän 

lisäksi voidaan olettaa, että taustamelu heikentää esitietoista kuullun havaitsemista 

keskushermostossa vaikeuttamalla lyhytkestoisten sensoristen muistijälkien 

muodostumista kuullulle tavuärsykkeelle. 

 

Tämän tutkielman tulos N2-vasteen voimistumisesta taustamelussa on vastaava kuin 

Andersonin ym. (2010) tutkimuksessa, vaikka tutkimusasetelmissa on suuria 

eroavaisuuksia. Anderson tutkimusryhmineen yhdisti voimakkaamman N2-vasteen 

lasten heikompaan puheen havaitsemiseen puheensorinaa muistuttavassa taustamelussa, 

kun taas paremmin suoriutuneilla lapsilla N2-vaste oli pienempi. Kuitenkaan ryhmät 

eivät eronneet hiljaisessa kuuntelutilanteessa N2-vasteen voimakkuudessa. Anderson 

tutkimusryhmineen päätteli, että heikommin suoriutuneilla lapsilla ei olisi ongelmaa 

keskushermostollisessa kuullun prosessoinnissa helpoissa kuuntelutilanteissa, vaan 

vaikeus ilmenisi haastavissa kuuntelutilanteissa ja, että N2-vasteen suurempi koko 

taustamelussa viittaisi heikompaan puheen havaitsemiseen melussa. Tutkijat olettivat 

myös, että N2-vasteen suurempi voimakkuus viittaisi lisäresurssien tarvitsemiseen 

taustamelussa, jotta aistiedustuksia voisi muodostua. Andersonin ym. (2010) 

johtopäätös lisäresurssien tarvitsemisesta taustamelun aikana viittaa siihen, että myös 

tämän tutkimusaineiston tyypillisesti kehittyvät 4-vuotiaat lapset tarvitsevat auditiivisen 

sensorisen muistin toiminnan tehostumista tai lisääntymistä taustamelun aikana 

muistijälkien muodostamiseen. Lisäksi tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että 

taustamelu ei vaikuta N2-vasteen sijoittumiseen frontaali-keskilinjassa eikä oikean ja 

vasemman hemisfäärin suhteen. 

 

N4-vasteen voimakkuus ja sijoittuminen 

Tutkimustulokset osoittavat, että taustamelu vaikuttaa tilastollisesti merkitsevästi N4-

vasteen voimakkuuteen sen ollessa taustamelussa voimakkaampi kuin hiljaisuudessa. 

N4-vaste on vähiten tutkittu ja sen merkitys tunnetaan vielä heikommin. N4-vaste voi 

kuvastaa tavujen lingvistisen mallin muistiedustusten muodostumista (Ceponiene ym., 

2005) ja N4-vaste on saatu esille, kun ennestään tuttu sana on tunnistettu pelkän 

alkutavun kuulemisella (Kooijman ym., 2005). Tämän tutkimuksen tulosten perusteella 

voidaan ehdottaa, että N4-vaste kuvastaa tavujen lingvistisen mallin muistiedustuksen 

muodostumista, mikä edeltää pääsyä sanojen leksikaaliseen muotoon. Voidaankin 

pohtia, että N4-vasteen voimistuminen taustamelussa kuvastaa tavun lingvistisen mallin 
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muistiedustuksen muodostumisen tehostumista ja se voi kuvastaa myös itse 

prosessoinnnin kuormittumista. 

 

Tutkimustulokset osoittavat, että taustamelu vaikuttaa tilastollisesti merkitsevästi N4-

vasteen sijoittumiseen voimakkaammin frontaali- kuin sentraaliosaan keskushermostoa, 

sillä taustamelun aikana N4-vaste oli voimakkaampi frontaalilinjassa kuin 

sentraalilinjassa, toisin kuin hiljaisuudessa, jolloin N4-vasteen sijoittumisessa ei 

havaittu tilastollista eroa. Tämä tulos osoittaa, että esitietietoisen kuullun havaitseminen 

on taustamelun aikana voimakkaampaa frontaali- kuin sentraaliosassa. Tulokset 

osoittavat myös, että taustamelu ei vaikuta N4-vasteen ja siten myös esitietoisen kuullun 

havaitsemisen jakaumaan hemisfääreissä. 

 

P1-N2-N4-vasteiden ajoitus 

Tulokset osoittavat, että taustamelulla ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta P1-

N2-N4-vasteiden ajoitukseen. Tämän tutkimusaineiston perusteella taustamelu ei 

vaikuta suomenkielisten tavujen esitietoisen kuullun havaitsemisen ajoitukseen, vaan 

että esitietoinen kuullun havaitsemisen tapahtuu yhtä varhain sekä hiljaisuudessa että 

taustamelussa. Tulos on vastaava kuin Cunninghamin ym. (2001) tutkimuksessa, jossa 

taustamelu ei vaikuttanut 10–13-vuotiaiden oppimisvaikeuksisten lasten P1-vasteen 

ajoitukseen. 

 

 

5.2 Taustamelun vaikutus MMN-vasteisiin 

 

MMN-vasteiden voimakkuus ja sijoittuminen 

Tämän pro gradu-tutkielman tulokset osoittavat, että taustamelu heikentää tilastollisesti 

merkitsevästi MMN-vasteiden voimakkuutta. Taustamelu heikentää vokaalin keston 

muutokselle ja vokaalin vaihtumiselle syntyneitä MMN-vasteita. Koska MMN-vaste 

kuvastaa esitietoista kuullun erottelun tarkkuutta ja MMN-vasteen voimakkuuden 

heikkeneminen kuullun erottelun tarkkuuden heikkenemistä (katsaus Kujala ym., 2007; 

katsaus Näätänen ym., 2012), viittaavat tämän tutkimuksen tulokset siihen, että 

taustamelu heikentää esitietoista kuullun erottelun tarkkuutta ja vaikeuttaa vokaalin 

kestoeron ja vokaalin vaihtumisten havaitsemisen tarkkuutta keskuhermostossa. Lisäksi, 

koska auditiivisen sensorisen muistin toiminta ja sen kesto vaikuttavat MMN-vasteen 



41 

 

 

ilmenemiseen ja kuuloerottelun onnistumiseen (Glass ym., 2008a; Glass ym., 2008b; 

katsaus Näätänen ym., 2012), viittaavat tämän tutkimuksen tulokset siihen, että 

tutkimusaineiston 4-vuotiaiden lasten muistijäljet pysyivät aktiivisena taustamelussa 

esitietoisen kuuloerottelun aikana ja kuuloerottelu oli mahdollista, mikä ilmeni MMN-

vasteena. Lisäksi tulokset osoittavat, että taustamelussa esitietoinen auditiivisten 

sensoristen muistijälkien vertailuprosessi on heikompaa, mikä ilmeni kuullun erottelun 

tarkkuuden heikentymisenä. Tämän tutkielman tulokset kuullun erottelun tarkkuuden 

heikkenemisestä taustamelussa ovat samansuuntaisia aikaisempien tutkimusten kanssa 

(Kozou ym., 2005; Muller-Gass ym., 2001; Shtyrov ym., 1998), vaikka 

tutkimusasetelmat eroavat suuresti toisistaan.  

 

Tulokset osoittavat, että taajuuden muutokselle syntyneen MMN-vasteen voimakkuus ei 

eronnut tilastollisesti merkitsevästi hiljaisuudessa ja taustamelussa, mikä osoittaa, että 

taustamelu ei vaikuta taajuuden erotteluun. Tulokset osoittavat, että konsonantin 

vaihtumiselle ei syntynyt enää taustamelussa MMN-vastetta, joka olisi eronnut 

tilastollisesti merkitsevästi 0 µV perustasosta t-testissä. Koska auditiivisen sensorisen 

muistin toiminta ja sen kesto vaikuttavat MMN-vasteen ilmenemiseen ja siten 

kuuloerottelun onnistumiseen (Glass ym., 2008a; katsaus Näätänen ym., 2012), viittaa 

tämä tulos siihen, että muistijälkien muodostuminen oli heikentynyt taustamelussa niin 

paljon, ettei konsonantin esitietoinen kuullun erottelu ollut enää mahdollista eikä 

MMN-vastetta ilmennyt. Myöskään tulosten visuaalisessa tarkastelussa MMN-vastetta 

ei havaittu taustamelussa kun vielä hiljaisuudessa se havaittiin. 

 

Tulokset osoittavat, että taustamelu ei vaikuta eri devianttityyppien sijoittumiseen 

frontaali-sentraalilinjassa eikä jakaumaan hemisfäärien kesken. Tämä tulos eroaa 

aikaisemmasta tutkimuksesta (Shtyrov ym., 1998), jonka mukaan kuullun erottelu 

ilmenee hiljaisuudessa vasemman hemisfäärin kuuloaivokuorella, kun taas 

taustamelussa vasemman hemisfäärin osuus heikkenee ja oikean hemisfäärin lisääntyy. 

Tulosten eroavaisuuksien tarkastelussa on syytä huomata, että Styrovin (1998) 

tutkimuksessa käytettiin MEGiä, joka on menetelmänä tarkempi vasteiden 

paikantamiseen kuin tässä tutkimuksessa käytetty EEG. Tulokset eivät ole keskenään 

verrattavissa erilaisten tutkimusmenetelmien vuoksi.  
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Lisäksi tutkimuksessa havaitiin, että vokaalin keston lyhentyminen havaitaan 

helpommin kuin taajuuden ja vokaalin muutokset. Tämä tulos on samansuuntainen kuin 

aikaisemmissa 2-vuotiaita lapsia (Niemitalo-Haapola ym., 2013), 6-vuotiaita lapsia 

(Lovio ym., 2009) ja aikuisia (Pakarinen ym., 2009) koskevissa tutkimuksissa, jossa 

vokaalin kestolle syntyi voimakkain MMN-vaste. Tulos on mielenkiintoinen, sillä 

kaikissa tutkimuksissa on käytetty samanlaista paradigmaa. Tämä tulos osoittaa, että 

vokaalin kesto on helpommin eroteltavissa kuin muut äänten muutokset. On havaittu, 

että puhutun kielen piirteillä on vaikutusta havaitsemiseen, ja siksi suomenkieliset 

havaitsevat äänteiden kestoeroja paremmin, kuin ne joiden kielessä tätä piirrettä ei 

esiinny (Tervaniemi ym., 2006). Vokaalin keston helpomman erottelun on pohdittu 

johtuvan siitä, että äänteiden kesto vaikuttaa suomenkielessä sanojen merkitykseen 

(Lovio ym., 2009). 

 

MMN-vasteiden ajoitus 

Tutkimustulokset osoittavat, että taustamelulla ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

vaikutusta MMN-vasteiden ajoitukseen. Tämän tuloksen perusteella taustamelu ei 

vaikuta esitietoisen kuullun erottelun ajoitukseen, vaan esitietoinen kuullun erottelu 

tapahtuu yhtä varhain sekä hiljaisuudessa että taustamelun aikana. Tämän tutkimuksen 

tulos eroaa Muller-Gassin ym. (2001) tutkimuksen tuloksista, jossa nuorten aikuisten 

esitietoista kuullun erottelua kuvaavan MMN-vasteen latenssi piteni taustamelussa ja 

siten hidasti kuullun erottelua. Tulosten eroavaisuuksien tarkastelussa on syytä 

huomata, että tutkimusasetelmat eroavat toisistaan runsaasti eivätkä tulokset ole 

keskenään verrattavissa. Tutkimuksestani poiketen Muller-Gassin ym. (2001) 

tutkimuksessa käytettiin erilaisia tavuärsykkeitä ja hitaampaa ärsykkeiden 

esittämistiheyttä, intensiteetiltään vaihtelevaa melutyyppiä sekä behavioraalista 

tutkimusmenetelmää. 

 

Päätulosten lisäksi tutkimuksessa havaittiin eri devianttiyyppien MMN-vasteiden 

ajoittumisessa tilastollisesti merkitseviä eroja. Vokaalin keston muutos havaittiin 

varhaiten, sillä MMN-vasteen latenssi oli lyhyin. Sitä seurasi taajuuden muutoksen 

erottelu ja viimeiseksi jäi vokaalin vaihtumisen erottelu, sillä sen latenssi oli pisin. 

Näiden tulosten perusteella havaittiin, että 4-vuotiailla lapsilla vokaalin keston 

muutoksen auditiivinen erottelu tapahtuu varhaimmin kuin taajuuden muutoksen ja 

vokaalin vaihtumisten erottelu. Tulos vokaalin keston muutoksen varhaisesta 
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havaitsemisesta on vastaava kuin 2-vuotiaita lapsia (Niemitalo ym., 2013) ja 6-vuotiaita 

lapsia (Lovio ym., 2009) koskevissa tutkimuksissa. On mielenkiintoista, miksi 

vokaaliäänteen keston lyhentyminen ja taajuuden muutos havaitaan ennen vokaalin 

vaihtumista, sillä suomen kielessä vokaalin kestoero luo sanojen välille merkityseroja, 

kuten myös vokaalin vaihtuminen. On mielenkiintoista, että jo neljävuotiaat lapset 

kykenevät esitietoisesti havaitsemaan vokaalin keston lyhenemisen ennen vokaalin 

vaihtumista. 

 

 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys 

 

Tutkimusmenetelmänä kuuloherätevasteet soveltuvat keskushermostollisen kuullun 

prosessoinnin tutkimiseen, sillä ne antavat ajallisesti tarkkaa tietoa nopeista kielellisistä 

tapahtumista aivokuorella. Tämän vuoksi ne soveltuvat varhaisten kielellisten 

toimintojen, esitietoisen kuullun havaitsemisen, esitietoisen kuullun erottelun ja 

auditiivisen sensorisen muistin tutkimiseen. Esitietoista kuullun havaitsemista 

kuvastavia obligatorisia vasteita on tutkittu vähemmän lapsilla, kun taas esitietoista 

kuullun erottelua kuvaava MMN-vaste on runsaasti tutkittu (katsaus Näätänen ym., 

2012). MMN-vaste soveltuu lasten kielellisen kehityksen seuraamiseen ja sen avulla 

voidaan ennustaa lasten kielellisten taitojen kehittymistä (Partanen, Torppa ym., 2013). 

Lisäksi MMN-vaste soveltuu useiden kielellisten häiriöiden, kuten dysleksian 

tutkimiseen ja kuntoutuksen etenemisen seuraamiseen (Lovio ym., 2012; katsaus 

Näätänen ym., 2012). MMN-vaste soveltuu myös muiden kliinisten asiakasryhmien 

esitietoisen kuullun erottelun tutkimiseen, kuten keskosena syntyneiden ja autismin 

kirjon lasten (Jansson-Verkasalo, 2003, s. 74), joita olisi haastavaa testata 

behavioraalisin menetelmin. 

 

Tutkimuksessa käytetty monipiirreparadigma, jonka avulla MMN-vasteet saadaan esiin, 

on kestoltaan lyhyempi kuin vanhempi Oddball-paradigma (Lovio ym., 2009; Näätänen 

ym., 2004; Pakarinen ym., 2009). Tämän vuoksi se ei vaadi kauan paikallaan istumista 

eikä tarkkaavaisuuden suuntamista, ja soveltuu siksi pienten lasten tutkimiseen. Koska 

obligatoriset vasteet saadaan esiin MMN-vasteiden mittauksen yhteydessä, soveltuu 

monipiirreasetelman edut ja käytettävyys myös esitietoisen kuullun havaitsemisen 

tutkimiseen. Obligatoriset vasteet ja MMN-vaste soveltuvat keskushermostollisen 
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kuullun prosessoinnin kehityksen seuraamiseen ja puheterapeuttisen kuntoutuksen 

vaikuttavuuden tutkimiseen. 

 

Tutkimusmenetelmänä MMN-vaste on kiistelty, sillä osalla lapsista ilmenee positiivisia 

MMN-vasteita (katsaus Kujala ym., 2007). Ääniärsykkeiden esittämistiheys (ISI) 

vaikuttaa muistijäljen aktiivisena pysymiseen sekä kuullun erottelun onnistumiseen ja 

MMN-vasteen ilmenemiseen. Jos ärsykkeiden esittämistiheys (ISI) on lapsen sensorisen 

muistijäljen kestolle liian pitkä, ei muistijälki säily aktiivisena ja myöskään MMN-

vastetta ei nähdä tai MMN-vaste heikkenee, mikä voi ilmetä positiivisena MMN-

vasteena (Glass ym., 2008a). Alle kouluikäisillä lapsilla vokaalin muutokselle syntyneet 

postiiviset MMN-vasteet voivat kuvastaa kypsymättömyyttä muutoksen 

havaitsemisessa (Partanen, Torppa ym., 2013). Lisäksi positiiviset MMN-vasteet 

kuvastavat lasten heikompia kielellisiä taitoja myöhemmin. MMN-vasteen 

luotettavuutta esitietoisen kuullun erottelun ja auditiivisen sensorisen muistin 

tutkimisessa lisää tässä tutkimuksessa käytetty ärsykkeiden esittämistiheys (ISI 500 

ms), joka on vastaava kuin Glassin ym. (2008a) tutkimuksessa, jossa neljävuotiaiden 

lasten muistijäljen kestoksi havaittiin 500 ms. 

 

Kuuloherätevastemittauksen haasteena voidaan pitää sitä, että vasteiden ilmenemiseen 

vaikuttavat useat tekijät, kuten tutkittavien lasten vireystila, liikehtiminen sekä ikä. 

Vaikka kuuloherätevastemittaus ei vaadi tarkkaavaisuuden suuntaamista kuultuun 

ärsykkeeseen, voi lasten keskittymiskyky herpaantua paikallaan istumisesta, mikä 

aiheuttaa liikehdintää. Tutkimuksessani EEG-rekisteröinnin aikana lasten vireystilaa 

tarkkailtiin monitorin välityksellä ja taukoja pidettiin keskittymiskyvyn ja jaksamisen 

herpaantuessa sekä liikehdinnän lisääntyessä. Lasten liikehtiminen pyrittiin 

minimoimaan rekisteröinnin aikana, sillä liikeartefaktat voivat vaikuttaa rekisteröityihin 

vasteisiin. Lapsille annettiin ääntä tuottamattomia leluja ja heitä ohjeistettiin olemaan 

mahdollisimman rentoja mittauksen aikana. Näin rekisteröinnin laatu pyrittiin saamaan 

mahdollisimman häiriöttömäksi. Kuitenkaan kaikkia artefaktoja ei pystytä ohjeilla 

poistamaan, ja siksi tässä tutkimuksessa liikehtimisestä aiheutuneiden artefaktojen 

poistamiseen käytettiin digitaalista suodatusta. Koska ikä vaikuttaa vasteiden 

ilmenemiseen, valittiin tutkittavien lasten ikä edustamaan mahdollisimman tarkasti 

neljävuotiaita, jotta vasteet olisivat luotettavasti verrattavissa. EEG-aineiston 

keräämisessä noudatettiin erityistä huolellisuutta sekä hyödynnettiin Neurokognitiivisen 
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yksikön asiantuntemusta ja EEG-hoitajien apua. Myös EEG-analyysi suoritettiin 

kuuloherätevastetutkimusten perinteitä noudattaen (Luck, 2005, s. 250). 

 

Tämän pro gradu -tutkielman luotettavuutta lisää aineiston koko (N = 11), joka koostui 

tyypillisesti kehittyvien 4-vuotiaiden lasten EEG-rekisteröinneistä. Kymmenen 

koehenkilön käsittäviä aineistoja nähdään usein käytettävän arvostetuissa 

kansainvälisissä tutkimusartikkeleissa (Kozou ym., 2005; Kujala ym., 2004; Shtyrov 

ym., 1999). Mikäli tutkimusaineisto olisi jäänyt alle kymmeneen, olisi se voinut 

heikentää tutkimuksen tilastollisen vertailun luotettavuutta. Lisäksi tutkimuksen 

luotettavuutta lisää se, että lapset toimivat itse omana vertailuryhmänään kahdessa eri 

kuuntelutilanteessa. Myös EEG-aineiston suodatukset toteutettiin samalla tavalla 

kummassakin kuuntelutilanteessa. Toisaalta tulosten yleistämisessä suureen joukkoon 

tulee noudattaa hyvän tutkimuskäytännön mukaista varovaisuutta, sillä aineiston koko 

jää suhteellisen pieneksi.  

 

Tässä tutkimuksessa taustamelun vaikutuksista havaittuja tilastollisesti merkitseviä 

tuloksia keskushermostolliseen kuullun prosessointiin voidaan pitää luotettavina, sillä 

vastaavia havaintoja ilmiöstä on saatu aikaisemmin, vaikka tutkimusasetelmat ja 

ikäryhmät eroavatkin toisistaan (Anderson ym., 2010; Cunningham ym., 2001; Kozou 

ym., 2005; Muller-Gass ym., 2001; Shtyrov ym., 1998; Shtyrov ym., 1999). Kuitenkaan 

tämän tutkikmuksen tulokset eivät ole täysin verrattavissa aikaisempiin tutkimuksiin, 

sillä tutkimusasetelmat eroavat toisistaan. Tutkimusten vertailussa erityisesti lasten iän, 

taustamelun, ärsykkeiden keston sekä niiden esitystiheyden tulee vastata toisiaan, sillä 

ne vaikuttavat kuuloherätevasteiden ilmenemiseen. Eri ikäisten lasten obligatoriset 

vasteet eivät ilmene samanlaisina aaltomuodoltaan, joten vasteiden vertailu ei olisi näin 

ollen edes mahdollista. Koska aiempia taustamelua koskevia tutkimuksia on vähän, on 

tulosten vertailu haasteellista. Toisaalta tämän tutkimuksen tulosten luotettavuutta lisää 

se, että myös aikaisemmissa tutkimuksissa saatiin samanlaisia havaintoja yleisestä 

vokaalin keston helpommasta havaitsemisesta 2-vuotiailla lapsilla (Niemitalo-Haapola 

ym., 2013), 6-vuotiailla lapsilla (Lovio ym., 2009) ja aikuisilla (Pakarinen ym., 2009). 

Tutkimuksissa käytettiin samaa monipiirreparadigmaa ja vastaavanlaisia ärsykkeitä kuin 

tässä tutkimuksessa. Myös aika ääniärsykkeen alusta seuraavan ärsykkeen alkuun oli 

vastaava 670 ms (Lovio ym., 2009; Niemitalo-Haapola 2013). Samanlaiset havainnot 

vokaalin keston lyhenemisen helpommasta havaitsemisesta tukevat sitä, että myös 
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tämän tutkimuksen tuloksia voidaan pitää luotettavina. Tämän vuoksi myös tuloksia 

taustamelun vaikutuksista keskushermostolliseen kuullun prosessointiin, erityisesti 

esitietoisen kuullun havaitsemisen ja esitietoisen kuullun erottelun tarkkuuden 

heikkenemiseen tyypillisesti kehittyvillä 4-vuotiailla lapsilla, voidaan pitää luotettavina. 

Tämän tutkimuksen tulokset taustamelun vaikutuksista keskushermostolliseen kuullun 

prosessontiin alle kouluikäisillä lapsilla ovat ainutlaatuisia. 

 

Koehenkilöiden valinnassa käytettiin tiukkoja kriteerejä, jotta tulokset kuvaavat 

mahdollisimman hyvin tyypillisesti kehittyvien neljävuotiaiden lasten 

keskushermostollista kuullun prosessointia taustamelussa. Kaikki lapset olivat 

suomenkielisiä, yksikielisistä perheistä ja heidän kehitys oli sujunut normaalisti. Lasten 

terveydentilaa ja kehitystä koskevat tiedot tarkastettiin esitietolomakkeesta ennen EEG-

rekisteröintiä. Lasten kielellinen kehitys varmistettiin normaaliksi puheen 

ymmärtämistä ja tuottamista, nimeämistä sekä auditiivista sarjamuistia mittaavilla 

testeillä. Näiden lisäksi puheen tuotto arvioitiin videolta normaaliksi. Myöskään lasten 

lähisuvussa ei esiintynyt kielellisiä vaikeuksia, kuten lukivaikeutta. Tutkimustulosten 

luotettavuutta keskushermostollisesta kuullun prosessonnista lisää se, että kaikkien 

lasten kuulo todettiin normaaliksi audiometriä käyttäen eikä sisäkorvaperäistä 

kuulovikaa todettu otoakustisten emissoiden mittauksessa ja lasten korvat todettiin 

terveiksi ennen tutkimusta. Kaikki lapset kuulivat 15 dB:n äänen sekä oikealla että 

vasemmalla korvalla 500, 1000, 2000, 4000 Hz:n taajuuksilla. Aiemmissa 

keskushermostollista kuullun prosessointia ja taustamelua koskevissa tutkimuksissa 

(Cunningham ym., 2001; Kozou ym., 2005; Muller-Gass ym., 2001) on käytetty hieman 

matalampia kriteerejä kuulemiselle (20–25 dB) kuin tässä tutkimuksessa tai osassa 

tutkimuksissa (Muller-Gass ym., 2001) kaikkia puheen kuulemiselle tärkeitä taajuuksia 

(ainoastaan 250–2000 Hz) ei ole mitattu lainkaan. Mielenkiintoista on, että osassa 

keskushermostollista kuullun prosessointia koskevissa tutkimuksissa normaalin kuulon 

kriteeri perustuu vanhempien raportointiin (Lovio ym., 2009) tai kuulonmittauksesta ei 

ole mainintaa ollenkaan (Pakarinen ym., 2009). 
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5.4 Tutkimuksen kliininen merkitys ja jatkotutkimuksen tarve 

 

Pro gradu -tutkielmani aihe on tutkimuskohteena ainutlaatuinen, sillä taustamelun 

vaikutusta alle kouluikäisten lasten keskushermostolliseen kuullun prosessointiin ei ole 

tutkittu aikaisemmin. Tutkielmani tulokset lisäävät ja vahvistavat olemassa olevaa tietoa 

taustamelun vaikutuksesta keskushermostollisen kuullun prosessoinnin osa-alueisiin, 

esitietoiseen kuullun havaitsemiseen ja esitietoiseen kuullun erotteluun. Tämän 

tutkielman tulokset osoittivat, että puheensorinaa muistuttava taustamelu heikentää 

tyypillisesti kehittyvien 4-vuotiaiden lasten esitietoista kuullun havaitsemista ja 

esitietoista kuullun erottelua. Taustamemelulla voi olla pitkäaikaisia seurauksia, sillä 

nämä keskushermostollisen kuullun prosessoinnin osa-alueet ovat yhteydessä lasten 

kielelliseen kehitykseen (Ceponiene ym., 2005; Choudhury & Benasich, 2011; 

Korpilahti, 2012; Partanen, Torppa ym., 2013). Esitietoinen kuullun havaitseminen ja 

kuullun erottelu ovat edellytyksiä lasten puhumaan oppimiselle ja puheen 

ymmärtämisen kehitykselle. Puolestaan keskushermostollisen kuullun prosessoinnin 

poikkeavuudet ovat yhteydessä kehityksellisiin kielellisiin häiriöihin, kuten dysleksiaan 

ja kielelliseen erityisvaikeuteen (Ceponiene ym., 2009; Molfese, 2000) sekä keskosena 

syntyneiden nimeämisvaikeuteen (Jansson-Verkasalo, 2003, s. 66). 

 

Erityisesti tutkielmani tulokset tuovat uutta tietoa siitä, että taustamelu heikentää 

tyypillisesti kehittyvien 4-vuotiaiden lasten esitietoisen kuullun havaitsemisen eri osa-

alueita, joita obligatoristen vasteiden eri komponentit (P1-N2-N4) kuvastavat. 

Taustamelu heikentää puheen sensorista havaitsemista kuuloaivokuorella, mikä ilmenee 

P1-vasteen heikkenemisenä. Koska puheen havaitsemista pidetään edellytyksenä 

peruskuulotaitojen kehittymiselle, voi sen heikentymisellä olla haitallisia seurauksia 

myös muihin esitietoisen kuullun havaitsemisen toimintoihin. Lisäksi tutkimuksen 

tulokset osoittavat, että puheensorinaa muistuttavassa taustamelussa auditiivisen 

sensorisen muistin toiminta voimistuu, mikä ilmenee N2-vasteen koon kasvamisena. 

Tämän perusteella voidaan päätellä, että taustamelu häiritsee lyhytkestoisten sensoristen 

muistijälkien muodostumista suomenkielisten CV-tavujen akustis-foneettisille piirteille, 

ja sen vuoksi tarvitaan lisää neuraalisia resursseja niiden muodostamiseen. N2-vasteen 

koon kasvaminen taustamelussa kuvastaa auditiivisen sensorisen muistin prosessoinnin 

lisääntymistä, jotta voisi muodostaa muistijälkiä heikentyneessä kuuntelutilanteessa. 

Lisäksi tutkimus tuo myös uutta tietoa N4-vasteen voimistumisesta taustamelussa. N4-
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vastetta on tutkittu vähän ja sen merkitys tunnetaan heikommin. Taustamelua 

koskevissa tutkimuksissa havaitaan visuaalisesti ilmenevä N4-vaste (Cunningham ym., 

2001), mutta sitä ei ole raportoitu. Ehkä N4-vasteen poisjääminen tutkimuksista johtuu 

juuri sen merkityksen heikommasta tuntemisesta. Tämän tutkimuksen tulosten ja 

taustakirjallisuuden (Kooijman ym., 2005) perusteella voidaan ehdottaa, että N4-vaste 

kuvastaa tavujen lingvistisen mallin muistiedustusten muodostumista, mikä edeltää 

pääsyä sanojen leksikaalisen muotoon. Voidaan ehdottaa, että taustamelu häiritsee 

näiden muistiedustusten muodostumista kuormittamalla prosessointia.  

 

Mielenkiintoinen tutkielmassa esiin noussut havainto on se, että taustamelu heikentää 

tyypillisesti kehittyvien 4-vuotiaiden lasten keskushermostollista kuullun prosessointia 

ja keskushermostollinen kuullun prosessoinnin häiriö ilmenee ainoastaan haastavassa 

kuuntelutilanteessa. Myös kouluikäisillä oppimisvaikeudesta kärsivillä lapsilla 

keskushermostollinen kuullun prosessointi vaikeutui ainoastaan taustamelussa 

(Cunningham ym., 2001). Vaikka tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ollut selvittää 

taustatekijöitä, olisi jatkotutkimuksissa mielenkiintoista selvittää, mikä on se 

taustatekijä, joka vaikeuttaa kuullun prosessointia taustamelussa. Keskushermostollisen 

kuullun prosessoinnin häiriö on yhdistetty kielellisiin vaikeuksiin (Ceponiene ym., 

2009). Kuitenkin tässä tutkimuksessa tyypillisesti kehittyvien lasten kielelliset taidot 

todettiin normaaleiksi. Taustamelussa ilmenevä kuullun prosessoinnin häiriö voi näkyä 

heikompana suoriutumisena behavioraalisessa taustamelua sisältävässä puheen 

havaitsemisen testissä (HINT) (Anderson ym., 2010). Andersonin ym. (2010) 

tutkimuksen lapset olivat tyypillisesti kehittyneitä, eikä työmuisti ja fonologiset taidot 

selittäneet eroja hyvin ja heikosti puhetta melussa havaitsevien ryhmien välillä. Tutkijat 

pohtivat inbitiokontrollin osuutta taustamelussa kuulemiseen. Koska N2-vaste kuvastaa 

mielestäni lyhytkestoista kuulomuistia eikä inhibitiokontrollia, tarvitaan lisää tutkimusta 

siitä, voisiko kuulomuistin kuormittuminen taustamelussa olla se tekijä, joka vaikuttaa 

keskushermostolliseen kuullun prosessoinnin vajeeseen ja kielellisten taitojen profiiliin. 

Jatkotutkimuksissa olisi mielenkiintoista selvittää taustamelun vaikutusta eritasoisten 

kielellisten ryhmien, kuten kielellisen erityisvaikeuden ja dysleksian, kuullun 

prosessointiin toistamalla tässä tutkimuksessa käytettyä tutkimusasetelmaa. 

 

Koska obligatoristen vasteiden eri komponenttien merkitys tunnetaan heikommin, 

tarvitaan niistä lisää perustason tutkimustietoa. Koska N2-N4-vasteet on saatu esiin 
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myös erilaisilla kielellisillä ärsykkeillä, tarvitaan lisää tietoa erilaisten kielellisten 

ärsykkeiden vaikutuksesta ja merkityksestä kuullun prosessointiin. Jatkossa N2-N4-

vasteita voitaisiin tutkia erilaisilla sanatason ärykkeillä. Ärsykkeinä voidaan käyttää 

semanttisesti tuttuja ja ei tuttuja sanoja, epäsanoja, fonologisesti samankaltaisia sanoja 

sekä konsonantin kestolta eroavia sanoja. Jatkotutkimuksissa yhtenäiset käytännöt N4-

vasteen nimityksestä on tarpeen, sillä N4-vasteesta nähdään käytettävän myös nimitystä 

N400-vaste. On tärkeää, että tutkimuskirjallisuudessa käsitellään samaa vastetta. Lisäksi 

tutkimuksissa tulisi raportoida aikaikkunat, joista vasteet on määritelty, sillä se auttaa 

vertailemaan eri tutkimusten vasteita. Lapsilla havaittu N4-vaste kuvastaa 

todennäköisesti eri asiaa kuin aikuisilla paljon myöhemmin ilmenevä N400-vaste, joka 

on saatu esiin lausetason tutkimuksissa, jossa kuultu sana joko sopii semanttisesti 

lauseyhteyteen tai on kontekstiin sopimaton. Lasten ja aikuisten kuuloherätevasteita ei 

tule verrata toisiinsa, sillä ikä vaikuttaa vasteiden aaltomuodon ilmenemiseen. On myös 

havaittu, että lapsilla syntyy varhainen N400-vaste sekä myöhäinen N400-vaste (late) 

(Desroches, Newman, Robertson & Joanisse, 2013). Tämä varhainen N400-vaste vastaa 

tässä tutkimuksessa esiintyvää N4-vastetta. Jatkossa olisi mielenkiintoista selvittää 

taustamelun vaikutusta keskushermostolliseen kuullun prosessointiin ja fonologiseen 

prosessointiin dysleksiassa ja tyypillisesti kehittyneillä lapsilla, sillä tutkimuksessa 

ilmenneen N400-vasteen viitatataan selittävän vaikeutta yhdistellä fonologista 

informaatiota sanatason edustuksiksi dysleksiassa. Puheen havaitsemisen vaikeudet 

dysleksiassa voivat aiheuttaa vaikeutta sanojen prosessointiin. 

 

Myös MMN-vasteista tarvitaan lisätietoa, sillä tutkimuskirjallisuuden perusteella 

lapsilla voi ilmetä myös positiivisia MMN-vasteita, joiden merkitys ei ole vielä täysin 

selvinnyt. On tärkeää, että jatkotutkimuksissa raportoidaan myös harvinaisemmat 

ilmiöt, kuten positiiviset MMN-vasteet, sillä ne voivat olla juuri se merkki 

epätavallisesta kuullun erottelusta ja auditiivisen sensorisen muistin toiminnasta. Tämän 

vuoksi tutkimusanalyyseissa tulisi ryhmäkeskiarvoerotuskäyrien lisäksi tarkastella 

visuaalisesti myös yksittäisten koehenkilöiden MMN-vasteita. Lisäksi mahdollisten 

positiivisten vasteiden yhteyttä kielellisiin taitoihin ja kielellisiin häiriöihin kannattaisi 

tutkia. 

 

Taustamelun ennaltaehkäisy on aloitettava varhain, sillä lapset muodostavan suuren 

joukon, jotka kuulevat puhetta ja opettelevat uusia taitoja usein taustamelun 
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ympäröimänä. Alle kouluikäisten lasten puhe ja kieli ovat vasta kehittymässä ja 

monipuolistumassa ja taustamelulla voi olla pitkäaikaisia seurauksia lasten kiellellisiin 

taitoihin. Päiväkotien taustamelutasot ova korkeita (Sala ym., 2002). Korkeat melutasot 

heikentävät lasten puhekommunikaatiota, puheen tuottoa ja ymmärtämistä sekä kuullun 

erottelua. Päiväkodin taustamelu (75 dB) heikentää 4–5-vuotiaiden lasten puheen 

ymmärtämistä ja lukemisvalmiuksia, kuten kirjainten tunnistamista (Maxwell & Evans, 

2000). Lisäksi taustamelu vaikuttaa lasten kielenkäyttötaitoihin. Meluisassa 

ympäristössä lapset käyttävät puheessaan epätäydellisempiä lauseita ja tulevat 

heikommin ymmärretyiksi kuin hiljaisuudessa (Maxwell & Evans, 2000). Jo 5 dB:n 

taustamelutason alentaminen parantaa lasten suoriutumista kielellisissä taidoissa. 

Puheterapeuteilla on tärkeä rooli tiedottamisessa, jotta taustamelun puheen 

havaitsemista ja kielellisten taitojen kehittymistä heikentävä vaikutus tulisi paremmin 

tietoisuuteen. Taustamelua voidaan vähentää muokkaamalla lasten päiväkotiympäristöä. 

Koska päiväkotien tilojen akustiikassa on puutteita (Sala ym., 2002), voidaan sinne 

asentaa äänieristelevyjä. Ne vähentävät myös jälkikaiuntaa. Ryhmäkoot tulee pitää 

sopivina, 16–24 lasta 4–7-vuotiaiden lasten ryhmissä, sillä lasten toiminta aiheuttaa jo 

itsessään melua. Puheterapeutit voivat toimia asiantuntijoina antaen suosituksia ja 

ohjausta optimaalisista kuunteluolosuhteista. Lisäksi olisi tarpeellista selvittää 

päiväkotien taustamelutasoja ja logopedisen intervention vaikutusta taustamelua 

poistamalla päiväkotilasten kielellisiin taitoihin ja lukemisvalmiuksiin. Logopedisessa 

väliintulossa voitaisiin ohjata lapsia ja aikuisia huomioimaan melutasoa kuvaavia 

liikennevaloja. 

 

Tämä matka kuuloherätevasteiden parissa on ollut antoisa ja mielenkiintoinen. Toivon, 

että pro gradu -tutkielmani herättää uusia, mielenkiintoisia tutkimusaiheita tuleville 

kollegoille. 
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TIEDOTE TUTKITTAVIEN LASTEN VANHEMMILLE                               LIITE 2 

 

Hyvä vanhempi/vanhemmat 

 

Kuullun prosessoinnilla tarkoitetaan kykyä tarkasti erotella ja muistaa kuulemansa. Kuullun 

prosessointi on kiinteästi yhteydessä kielenkehitykseen. Alkavissa tutkimuksissa tarkoituksena on 

selvittää, vaikuttaako taustamelu äänten havaitsemiseen ja erotteluun aivokuorella. Lisäksi 

tutkitaan lapsen kielellistä kehitystä. Tutkimusaineistosta valmistuu logopedian pro gradu -

tutkielmia ja tieteellisiä artikkeleita.  

 

Pyydämme Teidän 4-vuotiasta lastanne osallistumaan tutkimukseen koehenkilönä. 

Tutkimukseen kuuluu yksi tutkimuskäynti OYS:ssa. Tutkimuskäynnillä lapsella ei saa olla 

korvatulehdusta ja hänen kuulonsa tulee olla normaali. Tutkimuskäynnin aluksi lapsen kuulo 

testataan.  

 

Tutkimuskäynnillä lapselta rekisteröidään aivosähkökäyrää (EEG), käyrän mittaamista varten 

lapselle asetetaan myssy päähän (Kuva 1.). Aivosähkökäyrästä tarkastellaan ns. 

poikkeavuusnegatiivisuutta (mismatch negativity, MMN), joka heijastaa äänten erottelua ja 

lyhytaikaista kuulomuistia. Mittauksen aikana lapsi saa istua ja katsella lasten videota tai leikkiä 

ääntä tuottamattomilla leluilla. Samanaikaisesti hän kuulee kaiuttimista tavuja, joihin hänen ei 

tarvitse kiinnittää mitään huomiota. Välillä tavut kuuluvat hiljaisuudessa, välillä taas tavujen 

lisäksi kuuluu puheensorinaa ja muita taustaääniä. Taustamelu vastaa päiväkodeista mitattuja 

arvoja, ei ole vaaraksi lapsen kuulolle eikä tunnu epämiellyttävältä. Mittaukset eivät tuota kipua 

ja ovat lapselle täysin vaarattomia. Tutkimuskäynti vie aikaa noin 2 tuntia ja sen ajankohta 

sovitaan jokaisen perheen kanssa henkilökohtaisesti. Aivosähkökäyrän rekisteröinti tapahtuu 

Oulun yliopistollisen sairaalan kliinisen neurofysiologian neurokognitiivisessa yksikössä (osoite: 

OYS, sisäänkäynti A5, kellarikerros). Mittauksia suorittavat Elina Niemitalo-Haapola, 

logopedian opiskelija Henna Häkli (p. 040-536 9286) ja kliinisen neurofysiologian EEG-hoitaja. 

Kiitokseksi rekisteröintikäynnistä lapsi saa pienen lelun.  

 

Lisäksi lapsen kielenkehitystä tutkitaan kielellisten testien avulla. Nämä testit tehdään 

perheen kanssa sovittuna ajankohtana joko perheen kotona, yliopistolla tai lapsen hoitopaikassa.    

Kielellistä kehitystä arvioivat testit tekee logopedian opiskelija Henna Häkli.  Vanhemmat saavat 

halutessaan palautetta lapsensa suoriutumisesta kielellisissä testeissä.  
 

 

 

 

 
Kuva 1. Eeg-myssy. www.neuroscan.com 

  



 

 

 

 

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Kaikki tiedot käsitellään 

luottamuksellisesti ja syntyvän aineiston analysointi tehdään ilman tunnistetietoja, eikä lapsenne tai 

perheenne henkilöllisyys tule ilmi missään tutkimuksen vaiheessa. Tutkimusaineistoa käytetään 

tunnisteettomana taustamelun vaikutusta käsittelevässä tutkimuksessa sekä vertailuaineistona 

tutkimusryhmän muissa meneillään olevissa MMN-tutkimuksissa. Tutkimuksen päätyttyä tietoja 

säilytetään tietosuojasta asianmukaisesti huolehtien vuoteen 2023 saakka, jonka jälkeen ne 

tuhotaan asianmukaisella tavalla. Teillä on mahdollisuus luopua tutkimuksesta syytä 

ilmoittamatta missä tutkimuksen vaiheessa tahansa, eikä mahdollinen luopuminen vaikuta lapsenne 

muuhun tutkimukseen, hoitoon tai kuntoutukseen nyt tai tulevaisuudessakaan. Tutkimukset ovat 

teille maksuttomia. 

 

Mikäli lapsenne voi osallistua tutkimuksiin, pyydämme teitä palauttamaan oheisen 

suostumusasiakirjan allekirjoitettuna sekä esitietolomakkeen täytettynä saapuessanne 

tutkimuskäynnille.  Lisätietoja halutessanne voitte ottaa yhteyttä allekirjoittaneisiin. 
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Ohje koehenkilöille

 

  

 

 

 

 

  LIITE 3 

 

Peskää huolellisesti hiukset ja päänahka 

tutkimusta edeltävä iltana tai 

tutkimusaamuna. Pesun jälkeen älkää 

käyttäkö muotoilutuotteita. 

 

 

 

 

 

 

Neurokognitiivisen yksikön löydätte Oys:n 

lastenpuolelta, ovi A5, aulasta lasiovet 

vasemmalle ja seuraavasta aulasta 

kellarikerrokseen lasten röntgenin aulaan. 

 

 

 

 

 

 

Sisäkorvan toiminta tarkistetaan otoakustisilla 

emissioilla. Mittauspää asetetaan 

korvakäytävän alkuun. Laite raksuttaa ja 

naksuttaa. 

 

 

 

 

 

 

Kuulo tutkitaan kuuntelemalla ääniä 

kuulokkeista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavaksi kainaloiden alle kiinnitetään 

nauha, johon kuuntelumyssy liitetään. 
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Sitten asetetaan ”avaruusmyssy” päähän. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoitaja laittaa tutkimusgeeliä 

mittauselektrodeihin ja siirtää tarvittaessa 

hiuksia pois elektrodin tieltä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silmänliikkeitä mitataan 

kertakäyttöelektrodeilla, jotka kiinnitetään 

kasvoihin. 

 

 

 

 

 

 

 

Mittauksen aikana lapsi istuu omassa tuolissa 

tai vanhemman sylissä ja katsoo DVD:tä tai 

leikkii hiljaisilla leluilla. Kaiuttimista kuuluu 

erilaisia ääniä, joista ei tarvitse välittää. 

Taukoja pidetään tarpeen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

Lopuksi herkutellaan. 

 

 

Hiuksissa on jonkin verran tutkimusgeeliä, 

joka lähtee suihkussa pois. 
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SUOSTUMUSASIAKIRJA     LIITE 4  

        

 

Tutkimuksen nimi  Taustamelun vaikutus äänten erotteluun aivokuorella 2 ja 4 – vuotiailla lapsilla 

 

Vastuulääkäri Ylilääkäri Mika Kallio 

 Oulun yliopistollinen sairaala 

Kliininen neurofysiologia 

 

Vastuuhenkilö/kuullun havaitsemisen mittaukset (tutkija) 

 Elina Niemitalo-Haapola 

 Oulun yliopisto 

 Humanistinen tiedekunta, logopedia 

 PL 1000, 90014 Oulun yliopisto 

 p. +358 8 553 3261, +358 40 564 5212 

elina.niemitalo-haapola@oulu.fi 

 

Lapsen nimi  ______________________________  

 

Sotu  ______________________________ 

 

Kotiosoite  ______________________________________________________ 

 

Puhelinnumero ______________________________________________________ 

 

 

 Täten vahvistan/vahvistamme, että saatuani/saatuamme kirjallista tietoa tutkimuksesta haluamme 

lapseni/lapsemme osallistuvan tähän tutkimukseen. Meille on kerrottu, että osallistuminen on täysin 

vapaaehtoista. Tiedämme, että voimme halutessamme koska tahansa syytä ilmoittamatta peruuttaa 

suostumuksemme tai kieltäytyä tutkimuksesta ilman, että se vaikuttaa lapsen muuhun mahdolliseen 

kliiniseen tutkimukseen tai hoitoon nyt tai tulevaisuudessa. 

 

Lisäksi lapselleni/lapsellemme on selitetty tutkimuksen kulku kuvien avulla ja häneltä on kysytty 

suullisesti suostumusta tutkimukseen osallistumiselle.  

 

Oulussa _____/____2012 

 

  

___________________________ _________________________ 

Huoltajien allekirjoitukset  

 

___________________________ _________________________ 

Nimen selvennykset 

 

 

 

Tutkimuksen johtajan allekirjoitus 

 

 

____________________________ 

Elina Niemitalo-Haapola 

 

Tätä lomaketta on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, toinen tutkittavalle ja toinen tutkijalle. 

mailto:elina.niemitalo-haapola@oulu.fi


 

 

 

  

ESITIEDOT LAPSEN KEHITYKSESTÄ JA TERVEYDENTILASTA   LIITE 5 

             

         

Pyydämme teitä ystävällisesti vastaamaan alla oleviin, lapsen kehitykseen ja terveydentilaan liittyviin 

kysymyksiin. Näitä tietoja käytetään vain tutkimuksessa ja tiedot ovat täysin luottamuksellisia. 

Mikäli vastauksiin varattu tila ei riitä, voitte kirjoittaa erilliselle paperille. 

 

ESITIEDOT 

 

1. Lapsen nimi: ______________________________________ sotu: ___________________________ 

2. Sukupuoli:    tyttö      poika 

3. Lapsi syntyi raskausviikolla ______ ja syntymäpituus oli ______ cm, syntymäpaino________g, 

  

4. Lapsenne äidinkieli:    suomi 

 muu, mikä?_________________________________________ 

5. Puhutaanko kotona lisäksi muita kieliä?  

      ei 

      kyllä, mitä kieliä?_____________________________________ 

 

6. Montako sisarusta lapsella on ja monesko lapsi sisarusparvessa tutkittava lapsi on?______________ 

(esim. keskimmäinen kolmesta 2/3) 

 

7. Imetettiinkö lasta?    kyllä, minkä ikäisenä lopetettiin?________________________ 

      ei 

 

8. Käyttikö lapsenne tuttia?    kyllä, minkä ikäisenä lopetettiin?________________________ 

      ei 

 

9. Lapsenne päivähoitomuoto:  koti 

  perhepäivähoito 

  päiväkoti 

  muu, mikä? ___________________________________  

 

10. Minkä ikäisenä lapsenne on aloittanut kodin ulkopuolisen päivähoidon? _______v _______kk 

 

NÄKÖ 

 

11. Onko lapsenne näköä tutkittu?  ei       

 kyllä, missä? (esim. neuvolassa) _______________________ 

 

12. Onko lapsellanne todettu näön heikentymistä tai näkövammaa?  

 ei       

 kyllä, milloin ja millainen?_____________________________ 

 

13. Oletteko itse tai onko joku muu ollut huolissaan lapsenne näöstä? 

 ei       

 kyllä, kuka ja milloin?_________________________________ 

 

KUULO 



 

 

 

  

 

14. Synnytyssairaalan vastasyntyneen kuuloseulatutkimus lapsellanne oli: 

  normaali 

  poikkeava 

  ei tehty/ei ole tiedossa 

 

15. Onko lapsenne kuuloa muulloin tutkittu? 

 ei       

 kyllä, missä? (esim. neuvolassa) _________________________ 

 

16. Onko lapsellanne todettu kuulonalenemaa?  

 ei        

 kyllä, milloin ja millainen? _____________________________ 

 

17. Oletteko itse tai onko joku muu ollut huolissaan lapsenne kuulosta? 

 ei        

 kyllä, kuka ja milloin?_________________________________ 

 

 

FYYSINEN KEHITYS 

 

18. Oletteko itse tai onko joku muu ollut huolissaan lapsenne fyysisestä kehityksestä?  

 ei        

 kyllä, kuka ja milloin?_________________________________ 

 

 

19.  Onko lapsenne saanut fysioterapiaa tai fysioterapeutin ohjausta? 

 ei 

 kyllä, milloin ja minkä vuoksi?__________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

KIELELLINEN KEHITYS 

 

20. Oletteko itse tai onko joku muu ollut huolissaan lapsenne kielellisestä kehityksestä (esim. ääntely, 

puheen kehitys, ymmärtäminen)?  

 ei         

 kyllä, milloin ja minkä vuoksi?__________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

21. Onko lapsellanne tai hänen lähisukulaisillaan (vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat) todettu 

kielellisen kehityksen ongelmia tai oppimisvaikeuksia (esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen 

vaikeus)?  

 ei         

 kyllä, kenellä (millä tavalla sukulainen) ja millaisia?_________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



 

 

 

  

SAIRAUDET 

 

22. Onko lapsellanne tai hänen lähisukulaisillaan todettu neurologisia sairauksia (esim. epilepsia, 

tarkkaavaisuushäiriö (ADHD), autismi, Aspergerin oireyhtymä)? 

 ei         

 kyllä, kenellä (millä tavalla sukulainen) ja millaisia?_________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

23. Onko lapsellanne tai hänen lähisukulaisillaan todettu vakavaa, sairaalahoitoa vaatinutta psyykkistä 

sairautta (esim. vakava masennus, skitsofrenia)?  

 ei         

 kyllä, kenellä (millä tavalla sukulainen) ja millaisia?_________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

KORVATULEHDUKSET 

 

24. Onko lapsellanne ollut välikorvatulehduksia? 

      ei 

      kyllä 

 

Mikäli lapsenne ei ole sairastanut yhtään välikorvatulehdusta, voitte siirtyä kohtaan 34. 

 

25. Minkä ikäinen lapsenne oli, kun ensimmäinen välikorvatulehdus todettiin? _______v _______ kk  

 

26. Montako välikorvatulehdusta lapsenne sairasti ennen 24 kuukauden ikää? __________________ 

 

27. Kuinka monta välikorvatulehdusta lapsenne on sairastanut tähän mennessä yhteensä?   1-2 

 3-6 

 7-10 

 yli 10  

 

28. Kuinka monta välikorvatulehdusta lapsenne on sairastanut viimeisen vuoden aikana?______ 

 

29.        viimeisten 6 kuukauden aikana? ____________ 

 

30. Milloin lapsellanne todettiin viimeisin välikorvatulehdus?_________________________________ 

31. Milloin lapsellanne on ollut viimeksi antibioottikuuri?____________________________________  

Minkä asian vuoksi?____________________________________ 

 

32. Milloin korvat on nähty viimeksi terveeksi?_____________________________________________ 

33. Onko lapsellenne tehty lääketieteellisiä toimenpiteitä välikorvatulehdusten vuoksi (tärykalvo-

putkitus, risan poisto, antibioottiestolääkitys)? 

 ei 

      kyllä, mitä ja milloin?_________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

  

LOPUKSI 

 

34. Kumpaa kättään lapsenne vaikuttaisi käyttävän enemmän? 

 oikeaa 

 vasenta 

 ei vielä selkeää eroa 

 

35. Minkä verran aikuinen lukee kirjoja lapsenne kanssa? (Lukuun ottamatta päivähoidossa tapahtuvaa 

lukemista) 

      Päivittäin 

      5-6 kertaa viikossa 

      3-4 kertaa viikossa 

      0-2 kertaa viikossa 

 

36. Osallistuuko lapsenne päivähoidon ulkopuoliseen ohjattuun musiikkiharrastukseen, esim. 

muskariin?  ei 

   kyllä,  mihin__________________________________________ 

minkä ikäisestä alkaen_____________________________ 

    montako kertaa viikossa____________________________ 

 

37. Minkä verran lapsenne on kotonaan aktiivisesti tekemisissä musiikin kanssa (laulaa, soittaa, 

kuuntelee keskittyneesti musiikkia)? 

 Useita kertoja päivässä  

 Päivittäin 

      5-6 kertaa viikossa 

      3-4 kertaa viikossa 

      0-2 kertaa viikossa 
  

 

38. Mitä muuta lapsenne kehitykseen tai tutkimuksen suorittamiseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä 

haluaisitte kertoa (kehitys, oppiminen, harrastukset, käyttäytyminen, persoonallisuus)? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

39. Äidin (tai muun lähihuoltajan) koulutustausta: 

 peruskoulu 

 ammattikoulu 

 lukio 

 opistoaste 

 korkeakoulu 

      Peruskoulun (luokka-asteet 1-9) jälkeisen koulutuksen pituus vuosina:________ v 

 

 

 

40. Saako tutkija tutustua lapsenne terveydentilaa koskeviin potilasasiakirjoihin tätä tutkimusta varten? 

 ei 



 

 

 

      kyllä    

 

41. Lomakkeen täytti     äiti 

      isä 

      joku muu, kuka?______________________________________ 

 

 

 

 

 

Pvm____________ Huoltajan allekirjoitus ______________________________________________ 
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