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THE ACOUSTIC VOICE QUALITY INDEX ÄÄNIHUULIHALVAUSPOTILAIDEN 

JA SPASMODISTEN DYSFONIAPOTILAIDEN ÄÄNEN LAADUN MITTARINA 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää tietokonepohjaisen objektiivisen 

The Acoustic Voice Quality Index -mittarin (AVQI) soveltuvuutta suomenkielisten pu-

hujien äänen laadun mittaukseen. Tutkimuksessa kysyttiin, pystyykö mittari erottamaan 

terveet äänet äänihäiriöistä. Tutkitut häiriöryhmät olivat äänihuulihalvaus ja spasmodinen 

dysfonia. Myös äänihäiriöryhmien väliltä etsittiin eroja AVQI-mittauksilla. 

Tähän tutkimukseen osallistui yhteensä 95 tutkittavaa: äänihuulihalvauksesta kärsivät (n 

= 20), spasmodisesta dysfoniasta kärsivät (n = 19) ja terveääniset puhujat (n = 56). Kaikki 

olivat äidinkieleltään suomea puhuvia aikuisia. Äänihäiriöistä kärsivät puhujat olivat 

Tampereen yliopistollisen sairaalan foniatrian poliklinikan potilaita, joilla oli oltava diag-

nosoituna oikea äänihäiriö. Tutkimuksen aineistona käytetyt äänitykset kerättiin terve-

äänisten osalta Tampereen yliopistolla ja äänihäiriöstä kärsivien osalta TAYS:n foniatri-

sella poliklinikalla, joissa kummassakin oli käytössä sama äänityslaitteisto. Kultakin pu-

hujalta kerättiin kolme pidennetyn vokaalin näytettä sekä luentanäyte. Äänitiedostot ana-

lysoitiin AVQI-skriptillä Praat-puheanalyysiohjelmassa. Tulokseksi saadut AVQI-arvot 

muodostuivat painotetusti kuudesta eri äänenlaatua mittaavasta akustisesta parametrista. 

Tässä tutkimuksessa löydettiin tilastollisesti erittäin merkitsevää eroa verrattaessa terve-

äänisten puhujien AVQI-arvojen keskiarvoa kumman tahansa äänihäiriöryhmän keskiar-

voon. Myös kaikkien paitsi yhden AVQI:n osaparametrin keskiarvojen väliltä löydettiin 

tilastollisesti erittäin merkitsevät erot verrattaessa terveäänisten ryhmää äänihäiriöryh-

miin. Ainoastaan piirteessä tilt of trendline through spectrum (spektrin regressiosuoran 

kulma) ei tilastollista merkitsevyyttä löytynyt kontrolliryhmän ja spasmodisesta dysfoni-

asta kärsivien väliltä. Piirre kuitenkin erotti ainoana piirteenä äänihuulihalvauksen ja 

spasmodisen dysfonian toisistaan tilastollisesti merkitsevästi.  

Tutkimus antaa näyttöä siitä, että AVQI on tehokas erottamaan häiriintyneen äänen häi-

riöttömästä suomenkielisilläkin puhujilla. Tuloksia voidaan pitää suuntaa-antavina, ei-

vätkä ne ole automaattisesti yleistettävissä kaikkiin äänihäiriöryhmiin. Varmuutta ei saatu 

siitä, erottaako AVQI äänihäiriöitä laadullisesti toisistaan. 

 

Avainsanat: Acoustic Voice Quality Index, AVQI, akustinen analyysi, äänihuulihalvaus, 

spasmodinen dysfonia 
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1 JOHDANTO  

 

Nykyään noin kolmasosan kaikista ammateista ajatellaan edellyttävän hyvää, häiriötöntä 

ääntä (Vilkman, 2004). Äänenkäytön vaatimukset myös alati kasvavat monissa ammatil-

lisissa ja sosiaalisissa yhteyksissä uusien puheteknologien välineiden kuten matkapuhe-

linten vuoksi (Vilkman, 2000). 

Äänenkäytön vaatimusten noustessa myös äänen häiriöiden määrän on todettu kasvaneen 

viime vuosikymmeninä (Simberg, Sala, Vehmas & Laine, 2005). Äänihäiriö on vaikeasti 

määriteltävissä oleva termi. Äänen katsotaan olevan häiriintynyt silloin, kun äänen laatu, 

korkeus ja voimakkuus eroavat toisten iältään, sukupuoleltaan, kulttuurilliselta ja maan-

tieteelliseltä taustaltaan samanlaisista ihmisistä (Stemple, 1989). Määritelmässä olisi 

syytä huomioida myös esimerkiksi neurologisista seikoista johtuvat äänentuottoelimistön 

lihasten yhteistoiminnan ajoituksen ongelmat, joita ilmenee esimerkiksi dysartrioissa 

(Duffy, 2013, s. 4). 

Äänihäiriöt voidaan erottaa tilapäisestä äänen oirehdinnasta keston perusteella (Laukka-

nen & Leino, 1999, s. 120). Äänioireiden kestäessä yli kolme viikkoa on välttämätöntä 

saada tietää äänihuulistatus (Mathieson, 2001, s. 369). Tällä tarkoitetaan äänihuulten tä-

hystystä joko peilillä tai suun tai nenän kautta käytettävällä laryngoskoopilla (Koufman, 

2006). Äänihäiriöiden on arvioitu aiheuttavan huomattavia taloudellisia menetyksiä sai-

raslomien ja uudelleenkoulutusten vuoksi (Smolander & Huttunen, 2009; Van Houtte, 

Claeys, Wuyts & Van Lierde, 2011).  

Monissa äänihäiriöissä äänen laatu häiriintyy. Äänenlaatuun liittyvät ongelmat ovatkin 

ääniongelmista yleisin puheterapeutille hakeutumisen syy (Dejonckere, 1995). Äänen-

laatu määritellään tavallisesti poissulkevasti. Äänenlaatuun katsotaan kuuluvaksi kaikki 

ne piirteet, jotka jäävät jäljelle, kun äänen korkeus, voimakkuus ja foneettinen kategoria 

on määritelty (Titze, 1994, s. 252). Äänen laatuun liittyvistä ongelmista puhutaan yleis-

tasoisesti äänen käheytenä (Barsties & Maryn, 2015). Käheän äänen yleisesti hyväksy-

tyiksi alatyypeiksi ja laatupiirteiksi katsotaan Barstiesin ja De Bodtin (2015) mukaan ai-

nakin vuotoisuus (breathiness), karheus (roughness) ja kireys (strain). Näiden rinnalla 

käytetään yleensä myös äänen heikkoutta (asthenia) (esim. GRBAS-arviointi; Hirano, 

1981).  
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Äänenlaadun arviointiin liittyy ongelmia äänen kontekstisidonnaisuuden ja käytetyn ar-

viointimenetelmän vuoksi, etenkin jos menetelmä on vain subjektiivinen. Myös annetun 

äänentuottotehtävän – pidennetyn vokaalintuoton, spontaanipuheen tai luennan – on to-

dettu toisinaan vaikuttavan äänen häiriöisyyden esiintyvyyteen (Roy, Mazin & Awan, 

2014; Zraick, Wendel & Smith-Olinde, 2005). Tämän oivaltamisen sekä objektiivisuuden 

vaatimusten kasvamisen vuoksi on syntynyt tarve kustannuksiltaan pienille, ei-invasii-

ville äänen akustisille analyysimenetelmille. Eräs tällainen on Acoustic Voice Quality 

Index (myöhemmin myös AVQI), Belgiassa kehitetty äänen akustisen analyysin algo-

ritmi (Maryn, Corthals, Van Cauwenberge, Roy & De Bodt, 2010). Tässä Oulun yliopis-

ton logopedian oppiaineen pro gradu -tutkielmassa keskitytäänkin tämän mittarin anta-

miin arvoihin äänihuulihalvauspotilaiden ja spasmodisesta dysfoniasta kärsivien henki-

löiden äänenlaadun osalta. Heidän arvojaan verrataan terveäänisistä puhujista koostuvan 

kontrolliryhmän arvoihin. Eroja etsitään myös häiriöryhmien väliltä. 

Tämä logopedian pro gradu -tutkielmana toteutettava tutkimus on osa hanketta, jossa tut-

kitaan Acoustic Voice Quality Indexin validiteettia laajemminkin: sen soveltuvuutta mo-

niin kieliin, kuten suomen kieleen, sekä eri äänihäiriöiden akustiseen arviointiin. Hanke 

toteutetaan yhteistyössä Antwerpenin yliopiston, Freseniuksen ja Gentin korkeakoulujen, 

Sint-Augustinus Antwerpin korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikan, Tampereen yliopis-

ton ja Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa. Tässä tutkimuksessa yhteistyötä teh-

dään ennen kaikkea Tampereen yliopiston ja Tampereen yliopistollisen sairaalan foniat-

rian poliklinikan kanssa. Pro gradu -tutkielman lisäksi AVQI:stä käynnissä olevista suo-

malaisista tutkimuksista julkaistaan tieteellisessä lehdessä artikkeli, jossa raportoidaan 

tämänkin tutkimuksen tuloksia. 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa käsitellään ensin äänen akustisen analyysin historiaa sekä 

nykyisin yleisesti käytettäviä analyysimenetelmiä luvussa 1.1. Nämä antavat pohjaa ym-

märtää luvussa 1.2 ja 1.3 esiteltyjä, tämän tutkimuksen kannalta oleellisten äänihäiriöryh-

mien, äänihuulihalvauksen ja spasmodisen dysfonian, akustisessa tutkimuksissa käytet-

tyjä menetelmiä. Acoustic Voice Quality Index -mittaria esitellään erikseen luvussa 1.4.  

 

 

1.1 Äänenlaadun akustinen analyysi 
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Äänen akustisella analyysillä tarkoitetaan äänen objektiivista tunnistamista ja kuvailua 

(Mathieson, 2001, s. 448). Sitä voidaan tehdä yksittäisillä, jotakin ilmiötä kuvaamaan 

tehdyllä instrumentilla, tai yhä enenevissä määrin digitaalisesti monia analyysimuotoja 

yhdessä paketissa tarjoavilla tietokoneohjelmilla ja työasemilla. Myös muita äänen piir-

teitä kuin sen laatua, kuten korkeutta ja voimakkuutta, voidaan tutkia akustisesti, mutta 

tässä luvussa keskitytään pääasiassa nimenomaan äänen laatua kuvaaviin akustisen ana-

lyysin keinoihin. Ne tosin ovat osin päällekkäisiä muiden äänen osa-alueiden akustisten 

tutkimusmenetelmien kanssa.  

On huomattava, että äänenlaadun akustinen analyysi on vain yksi monista välttämättö-

mistä äänen tutkimusmenetelmistä. Sitä tulee käyttää rinnan perkeptuaalisen arvion, ae-

rodynaamisten mittausten, fonaatiomittausten ja kurkunpään kuvantamisen kanssa, jol-

loin se osaltaan täydentää ja tarkentaa oirekuvaa ja auttaa näin suuntaamaan kuntoutusta 

(Sellman, 2004).  

Seuraavassa esitellään äänenlaadun akustisen tutkimisen perustaa luomalla katsaus tutki-

muskentän historiaan. Luvussa 1.1.2 puolestaan käsitellään äänen akustisen analyysin ny-

kyisiä keinoja. 

 

 

1.1.1 Äänenlaadun tutkimuksen historiaa 

 

1940-luvulla luotiin ensimmäinen akustiseen teoriaan pohjautuva teos vokaaleista (Chiba 

& Kajiyama, 1941/1958). Japanilaiset tutkijat osoittivat, että eri artikulatoriset toteutukset 

johtavat erilaisilta kuulostaviin vokaaleihin, ja että syyt vokaalien erilaisiin laatuihin joh-

tuvat artikulaatioliikkeiden muokkaamasta äänen spektraalisesta rakenteesta. Tämän jäl-

keen muutamat tutkijat sysäsivät äänenlaadun akustista tutkimusta eteenpäin etenkin 

1960-luvulla. Näistä Gunnar Fant (1960) loi puheen akustiikan teorian ja pohjan koko-

naisille tutkimushaaroille.  
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Abercrombie oli sitä mieltä, että äänenlaatu on äänentuottoon liittyvistä asioista vähiten 

ymmärretty ja tutkittu piirre. Hän määritteli äänenlaadun karkeasti jonkinlaiseksi näen-

näisesti aina läsnä olevaksi piirteeksi, joka kattaa kaikki puheen äänteet (Abercrombie, 

1967, s. 91). Honikman (1964) puolestaan loi termin artikulatorinen asetus (articulatory 

setting) kuvaamaan suuväylän asentoja kunkin äänteen yhteydessä. John Laver taas oli 

mukana keksimässä oikeutusta äänen laadun tutkimiselle. Hänen mukaansa äänen laadun 

tutkiminen lisää ymmärrystä puhujien fyysisistä, psykologisista ja sosiaalisista piirteistä 

puhutussa kommunikaatiossa (Laver, 1968). Lisäksi hänen mukaansa äänen laatu voitiin 

erotella paitsi fonologisiin segmentteihin eli äänteisiin, myös fonologisiin asetuksiin, 

jotka ääntöväylässä täytyy olla kutakin äännettä muodostettaessa (Laver, 1980, s. 2–3). 

Hän myös tiedosti jo tiettyjen asetusten suosimisen ja toisten välttämisen olevan osin 

kulttuurillisia ja sosiaalisia ilmiöitä.   

Laver laati tiettävästi ensimmäisen systemaattisen esityksen fonologisista asetuksista. 

Hän jakoi äänenlaadun pitkittäis- ja poikittaissuunnassa tapahtuviin supralaryngeaalisiin 

ääntöväylän asetuksiin (esimerkiksi kurkunpään nostaminen, artikulaattorien kuten kie-

len liikkeet), velofaryngeaalisiin asetuksiin (nasaliteetti) sekä kurkunpäässä itsessään ta-

pahtuviin värähtelyn moodeihin (esimerkiksi modaali-, kuiskaus- ja falsettifonaatio) ja 

näiden mahdollisiin ja mahdottomiin yhdistelmiin (Laver, 1980). Laverin ja kumppanei-

den työ ja Öhmanin (1966) tiedostama koartikulaatioilmiö loivat pohjaa tänä päivänäkin 

suositulle kuvailevalle ja testaavalle artikulatoriselle fonologialle. Artikulatorinen fo-

nologia näkee puheentuoton toimintana, jossa puheen perusyksiköt eli "eleet" (gestures) 

syntyvät dynaamisesti hienojakoisen lihastoiminnan yhteisvaikutuksena kaikkialla ään-

töväylässä (Browman & Goldstein, 1992). Artikulatorisessa fonologiassa siis jokainen 

"eleen" tuottoon osallistunut tapahtuma katsotaan olevan todennettavissa fysiologian ta-

solla erikseen. Näiden eri lihasliikkeiden yhteistyössä sitten nuo puheen koartikulaatio-

vaikutuksenkin huomioivat puheen perusyksiköt eli "eleet" juuri syntyvät. Tällaiset inter-

aktiiviset puheentuoton mallit ovat osallistuneet äänen laatupiirteiden objektiivisen mal-

lintamisen ja esimerkiksi laadukkaan puhesynteesin kehittämiseen (Laukkanen, 2009). 

Vaikka Fantin, Laverin ja kumppaneiden aikainen työ olikin vielä pääsääntöisesti teoreet-

tista kuvailevaa tutkimusta, oli heidän aikanaankin jo yleisesti käytössä objektiivisia mal-

linnuskeinoja. Laverin tutkimuksissa käytettiin mallintavia tietokoneita, joissa oli sovel-

luksina spektrografia, putkimallin kanssa approksimoitu äänen aaltomuoto (glottal vo-
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lume-velocity waveform) sekä laryngografia (Laver, 1980, s. 8). Nämä kaikki ovat edel-

leenkin taajassa kliinisessä käytössä, joskin digitaalinen mallinnus on tullut ääniväylän 

analogisen putkimallintamisen rinnalle. Puheen spektrografia ja sen kuvaus, spekt-

rogrammi, otettiin käyttöön jo 1946 (Koenig, Dunn & Lacy, 1946). Spektrogrammissa 

äänen taajuusrakenne saadaan esitettyä ajan funktiona laskemalla kunkin aikavälin spekt-

rien keskiarvo (Vainio, Palo, Aalto & Laine, 2009). Äänen aaltomuoto puolestaan ilmoit-

taa äänilähteen värähtelyn taajuuden ja voimakkuuden ajassa. Laryngografia taas on 

eräänlaista kurkunpään röntgenkuvausta, jonka kuvaajasta, laryngogrammista, saadaan 

fysiologista dataa perustuen äänihuulten sulkeutumisen ja avautumisen vuorottelun ai-

heuttamaan sähköisen impedanssin vaihteluun (Mathieson, 2001, s. 138).  

Klassisia perturbaatiomittauksia ovat jitter ja shimmer. Jitterillä tarkoitetaan äänen taa-

juusperturbaatiota eli korkeusvaihtelua kahden perättäisen glottispulssin välillä –  

shimmer puolestaan on tätä samaa lyhyen aikavälin vaihtelua, mutta äänen voimakkuuden 

osalta (Baken & Orlikoff, 2000, s. 190, 130). Tähän tutkimukseen läheisesti liittyvän 

shimmerin (dB) viitearvoja kokoavat esimerkiksi Baken ja Orlikoff (2000, s. 134–135), 

joiden mukaan hyvä shimmerin (dB) arvo aikuispuhujilla on noin 0,20–0,52 riippuen iästä 

ja fyysisestä kunnosta. MDVP-ohjelmassa (Kay Elemetrics, 2008) shimmerin raja-arvot 

terveen ja patologisen äänen välillä ovat piirteen Shim, dB osalta 0,36 ja Shim, % osalta 

3,81 (Sellman, 2004). 

Eräs spektrin harmonisuuteen liittyvä klassinen mittaus on harmonics-to-noise ratio 

(HNR) eli signaali–kohina-suhde. Se saadaan, kun äänen aaltomuodon amplitudin kes-

kiarvo jaetaan kohina-aallon keskiarvolla (Baken & Orlikoff, 2000, s. 282). Mittauksen 

viitearvot terveen ja häiriintyneen äänen välillä ovat rajanvedoltaan kirjavia (Awan, 2006; 

Baken & Orlikoff, 2000, s. 282; Ferrand, 2002; Smits, Ceuppens & De Bodt, 2000). Ne 

riippuvat paljon myös käytetystä puheanalyysiohjelmasta (Oğuz, Kilic & Şafak, 2011; 

Smits ym., 2000). Arviot terveen ja patologisen äänen rajoista vaihtelevat noin 7–15 dB:n 

välillä niin, että näiden arvojen alle jäävät ovat patologisen äänen arvoja. HNR:n on aja-

teltu olevan hyvä äänen ikääntymisen markkeri (Awan, 2006; Ferrand, 2002).  

 

 

1.1.2 Äänenlaadun akustinen tutkimus nykyään 
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Nyttemmin tietokonepohjaisten sovellusten ja objektiivisten akustisten mittareiden räjäh-

dysmäisen kasvun myötä myös ymmärrys äänen laadun akustisista piirteistä on kasvanut. 

Sellaisia perusmittauksia kuin jitter, shimmer ja HNR saadaan tehtyä nopeasti ja helposti 

eri ohjelmistoilla. Tällaisia perinteisiä menetelmiä on kuitenkin kritisoitu turhan yksipuo-

lisiksi (Carson, Ryalls, Hardin-Hollingsworth, Le Normand & Ruddy, 2016). 

Saatavilla on nykyään runsaasti erilaisia äänen akustisen analyysin työkaluja. Tässä lu-

vussa keskitytään joihinkin näistä. Mukaan katsaukseen on otettu taajaan käytössä olevia, 

validoituja tietokonepohjaisia akustisia menetelmiä. 

Tietokonepohjaisilla akustisilla mittareilla ja ohjelmilla voidaan mitata eri äänenlaadun 

piirteitä. Viimeisen noin 50 vuoden aikana onkin tunnistettu vähintään 60 tällaista äänen 

laatuun liittyvää akustisen signaalinkäsittelyn parametria (Maryn, Roy, De Bodt, Van 

Cauwenberge & Corthals, 2009). Nämä piirteet vaihtelevat suuresti sekä tyypiltään että 

selitysvoimaltaan. Piirteistä valikoituivat tähän kirjallisuuskatsaukseen tarkemmin tar-

kasteltaviksi vain ne kuusi, jotka on valittu mukaan Acoustic Voice Quality Index  

-analyysiin. Muut merkittävät piirteet esitellään maininnanomaisesti niitä käsittelevien 

mittareiden esittelyn yhteydessä. 

Yleisesti äänen akustiseen analyysiin käytettäviä tietokoneohjelmia ovat esimerkiksi 

Praat (Boersma & Weenink, 2015), Analysis of Dysphonia in Speech and Voice (ADSV) 

(Awan, 2011) sekä Kay Elemetrics Computerized Speech Lab -työaseman lisäosat Multi-

Dimensional Voice Program, Voice Range Profile sekä Visi-Pitch (Kay Elemetrics, 

2008). 

Praatin avulla voi mitata useita ääneen liittyviä piirteitä sitä varten tehdyistä äänityksistä. 

Praat on ilmaisessa levityksessä, ja sitä varten voi ladata valmiita ohjelmalla ajettavia 

skriptejä moniin tarpeisiin (Praat script resources, 2016). Nämä automatisoivat ja nopeut-

tavat tutkijan työtä. Skriptit ovat tallennettavissa Praatin omaan päävalikkoon, josta niitä 

voi sitten nopeasti ajaa aina kun tulee tarvetta tehdä äänitiedostolle sentyyppinen ana-

lyysi. Tässä tutkimuksessa käytetty Praatin versio 5.4.21 voi lukea 139 erityyppistä ob-

jektia, kuten äänen ominaisuuksia, tiettyjä graafeja sekä eri spektri- ja kepstripohjaisia 

sovelluksia (Boersma & Weenink, 2015). Ohjelman avulla pystytään siis toteuttamaan 

hyvin monenlaisia akustisia analyysejä. 
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Praatin kanssa yhteensopivia, nimenomaan äänenlaatua mittaavia työkaluja ovat esimer-

kiksi Dysphonia Severity Index (Wuyts ym., 2000; Praat-Script-DSI-V0201, 2016) sekä 

Acoustic Voice Quality Index (Maryn, Corthals ym., 2010).  

Dysphonia Severity Index (DSI) on lingWAVES-työaseman kanssa yhteensopiva työkalu 

(Wuyts ym., 2000). Se mittaa äänen laatua tietyin painotuksin neljästä äänen parametrista: 

korkein taajuus (F(0)-High, Hz), matalin äänenvoimakkuus (I-Low, dB (SPL)), maksi-

maalinen fonaatioaika (MPT, s) ja suhteellinen jitter (Jitt, %). Ääninäytteelle tehdyn DSI-

analyysin lopputulema on arvo asteikolla [-5, +5], jossa -5 on häiriöisin mahdollinen ja 

+5 tervein mahdollinen ääni. DSI:n raja-arvoksi patologisen ja terveen äänen välillä kat-

sotaan arvo 1,6. DSI on validiksi ja reliaabeliksi todettu äänenlaadun analyysimenetelmä 

(Hakkesteegt, Wieringa, Brocaar, Mulder & Feenstra, 2008). Sen on arvioitu olevan myös 

yhtäpitävä perkeptuaalisen GRBAS-analyysin (Hirano, 1981) kanssa (Hakkesteegt, Bro-

caar, Wieringa & Feenstra, 2008).  

Kepstri saadaan, kun tehdään signaalin spektristä edelleen uusi Fourier-muunnos. Tällöin 

spektrin ulottuvuudet kääntyvät siten, että soinnillisessa äänessä pystyakselille saadaan 

näkyviin selvä kepstrihuippu (cepstral peak) eli ensimmäinen rahmoninen (engl.  

rahmonic), joka osoittaa puheen perustaajuutta eräänlaisen ”ajan” eli kvefrenssin 

(quefrency) funktiona (Kent & Read, 2002, s. 94–95, 302). Eräs uudehko kepstraalinen 

menetelmä on Cepstral-spectral index of dysphonia (CSID), joka on puheen akustisen 

analyysin algoritmi (Peterson ym., 2013). Menetelmässä tehdään äänitiedostoista puhe-

analyysiohjelman avulla kepstrimuunnos, ja mittaukset tehdään viiden piirteen perus-

teella: kepstrin huiput (cepstral peak prominence, CPP), näiden keskihajonnat, low-to-

high spectral energy ratio, tämän keskihajonta, sekä puhujan sukupuoli. Nämä mittaukset 

ovat käytössä myös ADSV-ohjelmassa (Awan, 2011), jolla voidaan arvioida äänenlaatua 

fonaationäytteistä sekä jatkuvasta puheesta. ADSV pystyy erottelemaan äänihäiriöiden 

tyypin ja vaikeusasteen hyvin ja voi olla myös voimakkaasti korreloiva asiantuntija-ar-

vion kanssa (kaikilla akustisilla piirteillä r = 0,81, pelkän vokaalin perusteella r = 0,96) 

(Awan, Roy, Jetté, Meltzner & Hillman, 2010).   

Kay Elemetricsin Computerized Speech Lab (CSL) on työasema, mikä tarkoittaa, että 

kyseessä on sekä laitteisto että siihen kuuluvia tietokoneohjelmia. Ohjelmista Multi-Di-

mensional Voice Programilla (MDVP) voi mitata ääninäytteestä 33 äänen eri parametria 
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ja vertailla niitä ohjelman omiin, pieneltä terveäänisten puhujien ryhmältä koottuihin nor-

matiivisiin raja-arvoihin (Kay Elemetrics, 2008). Nuo ohjelman 33 analysoitavaa piirrettä 

on taulukoinut ja selittänyt suomeksi Sellman (2004). Ohjelma on todettu validiksi akus-

tisen analyysin työkaluksi monella äänihäiriöryhmällä. 

Lisäksi CSL:n lisäosista suositellaan kliiniseen käyttöön Voice Range Profilea ja Visi-

Pitchiä sekä Auditory Feedback Tools-, Disordered Voice Database-, sekä Real-Time 

EGG Analysis-, -Pitch- ja -Spectrogram-ohjelmia (Boone, McFarlane, Von Berg & 

Zraick, 2010, s. 165).  

Yksittäisistä äänenlaatua kuvaavista piirteistä on koottu meta-analyysi, jossa selvitetään 

piirteiden selitysvoimaa eri äänentuottotehtävien osalta (Maryn ym., 2009). Tätä meta-

analyysiä on käytetty pohjana AVQI-mittarin suunnittelussa. Sen tulokset ehdottavat, että 

äänenlaatua parhaiten kuvaavat piirteet (rw kaikissa meta-analyysin käsittelemissä tutki-

muksissa > 0,60) ovat 

- pitkitetyn vokaalintuoton osalta Pearson r at autocorrelation peak, pitch ampli-

tude, spectral flatness of residue signal ja smoothed cepstral peak prominence 

sekä 

- jatkuvan puheen näytteiden osalta signal-to-noise ratio from Qi, cepstral peak 

prominence ja smoothed cepstral peak prominence. 

Marynin ym. (2009) meta-analyysin mukaan siis vain piirre smoothed cepstral peak pro-

minence (CPPS) tarjoaisi tarpeeksi hyvää näyttöä äänen laadusta molemmissa äänentuot-

totehtävissä, vokaaliäännössä ja jatkuvassa puheessa. Myös monissa tätä meta-analyysiä 

uudemmissa tutkimuksissa on saatu näyttöä, että kepstrihuippuihin perustuvat analyysit 

soveltuvat äänenlaatua hyvin kuvaavaksi työkaluksi sekä vokaalinäytteiden että jatkuvan 

puheen osalta ja myös eri kielissä (Awan, Roy, Zhang & Cohen, 2015; Brinca, Batista, 

Tavares, Gonçalves & Moreno, 2014; Lowell, Kelley, Awan, Colton & Chan, 2012; 

Shim, Jung, Lee, Choi, Heo & Ko, 2016). Brinca ym. (2014) tosin löysivät tilastollisesti 

merkitsevää eroa jatkuvan puheen osalta vain CPP-mittauksissa, mutta eivät CPPS:n 

osalta. 

 

 

1.2 Äänihuulihalvaus ja sen akustinen tutkiminen 
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Äänihuulihalvaus on neurologinen patologia, jossa äänihuulten avaamis- ja sulkuliike on 

estynyttä. Kyseessä on ääreishermoston ja alemman motoneuronin vaurio  

(Mathieson, 2001, s. 266, 305–306). Nimenomaan halvaus, ei vain pareesi tai muu liik-

kumattomuus, on kyseessä silloin, kun neurologinen vaurio on varmuudella vahvistettu 

elektromyografialla (Meyer, Sulica & Blitzer, 2007). Vaurio kohdistuu useimmin vagus-

hermon recurrens-haaraan, jolloin koko äänihuulen toiminta estyy, tai toisinaan supe-

rioriseen laryngeaalihermoon, jolloin tuloksena on äänihuulisulun vajautta ja siten mah-

dollista äänen käheyttä, heikkoutta ja vuotoisuutta (Mathieson, 2001, s. 306). Superiori-

sen hermon vaurio voi olla vaikea todeta; selvimmin sen vaikutus tulee esiin laulamisen 

ongelmissa (Ansaranta, Lauri, Vilkman & Salmi, 2010). Äänihuulihalvaus voi olla tois- 

tai molemminpuolista riippuen leesiopaikasta ja taudinaiheuttajasta. Äänihuulihalvausten 

yhteydessä voi esiintyä myös nielemis- ja hengitysvaikeuksia (Panek, Skalski, Gajda & 

Tadeusiewicz, 2015). 

Äänihuulihalvaus voi johtua traumasta, kasvaimesta tai eräistä lääketieteellisistä häiriöti-

loista kuten tietyistä sydän- ja verisuonisairauksista tai neurologisista sairauksista (Meyer 

ym., 2007). Lisäksi se voi johtua jonkin äänihuulia hermottavan hermon pinteestä, myr-

kytyksestä tai neuriittia aiheuttavasta sairaudesta (Mathieson, 2001, s. 308). Toisinaan 

hermo vaurioituu kaulan alueen leikkauksissa tai intubaation yhteydessä (Kiviniemi, Vor-

nanen & Mäkelä, 2010). Äänihuulihalvauksen syy jää monesti myös selvittämättä. 

Äänihuulihalvauksen hoitokeinot riippuvat häiriön etiologiasta ja vaikeusasteesta. Usein 

kyseeseen tulee leikkaushoito, joita ovat injektiolaryngoplastia (halvauksen takia passi-

voitunutta ja surkastunutta äänihuulta täytetään massalla, jota ruiskutetaan sen sisään) 

sekä medialisointilaryngoplastia (halvaantuneen äänihuulen tuominen lähemmäs keski-

viivaa) (Meyer ym., 2007). Kohdennettu puheterapia on tarpeen ennen ja jälkeen leik-

kauksen (Tang & Thibeault, 2016). Puheterapeutti auttaa myös äänihuulihalvauksiin 

usein liittyvissä nielemisvaikeuksissa. Neuropraktiset halvaustilat voivat parantua jopa 

itsestään ilman hoitoa (Mathieson, 2001, s. 305). 

Äänihuulihalvaukseen liittyvästä kirjallisuudesta huomaa, että häiriön akustinen analyysi 

keskittyy pitkälti yleisimpiin tutkimuksiin kuten jitter ja shimmer.  Akustisiin tutkimuk-

siin ei yleensä ole erityisesti keskitytty, vaan ne on tehty aivan oikein vain yhtenä mit-
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tauksena muiden joukossa. Eräässä tutkimuksessa tosin tehtiin neljästä äänihäiriöryh-

mästä (N = 40, 10 per ryhmä, ryhminä myös äänihuuliatrofia ja toispuoleinen äänihuuli-

halvaus) nimenomaan akustisiin mittauksiin painottuva katsaus (Gillespie, Dastolfo, Ma-

gid & Gartner-Schmidt, 2014). Potilailta mitattiin ennen ja jälkeen erilaisten kuntoutus-

jaksojen monia äänen parametreja. Atrofiapotilailla mikään piirre ei noussut tilastollisesti 

merkitsevästi hoidon jälkeen, mutta äänihuulihalvauspotilailla arvot paranivat cepstral-

spectral index of dysphonia (CSID) -mittauksessa ja cepstral peak prominence (CPP)  

-piirteessä. Jo CSID:tä validoivassa tutkimuksessa (Peterson ym., 2013) käytettiin myös 

äänihuulihalvauspotilaita (n = 20) yhtenä kuudesta häiriöryhmästä. Verrattaessa CSID-

arvojen ja asiantuntija-arvioiden välistä korrelaatiota riippuvuus oli äänihuulihalvauspo-

tilailla voimakasta pidennetyn vokaalin (r = 0,81) ja lähes voimakasta jatkuvan puheen 

näytteissä (r = 0,69). CSID-mittaus siis vaikuttaa todentavan hyvin toispuolisesta ääni-

huulihäiriöstä kärsivien äänenlaadun paranemista. Myös Hillebrandin ja Houden (1996) 

vuotoisen äänen akustisia korrelaatteja etsivässä tutkimuksessa 20:sta koehenkilöstä nel-

jällä oli toispuoleinen äänihuulihalvaus. Tuloksista ilmeni, että CPPS ilmentää tutkituista 

piirteistä parhaiten vuotoista ääntä etenkin vokaalintuoton osalta. 

Little, Costello ja Harries (2011) tutkivat 17 toispuoleisesta äänihuulihalvauksesta kärsi-

vän potilaan jitteriä, shimmeriä ja kohina–signaali-suhdetta (noise-to-harmonics ratio, 

NHR) ennen ja jälkeen leikkaushoidon. Lisäksi he käyttivät uudempia ei-lineaarisia me-

netelmiä nonlinear recurrence period density entropy (RPDE), detrended fluctuation 

analysis (DFA) sekä correlation dimension. Tuloksista selvisi, että RPDE ja jitter olivat 

sensitiivisiä äänenlaadun paranemiselle, siinä missä shimmerin, NHR:n ja DFA:n muu-

tokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Kaikki parametrit osoittivat tilastollisesti 

merkitsevää eroa äänihuulihalvaantuneiden ja terveäänisen kontrolliryhmän (n = 11) ää-

nenlaatujen välillä ryhmätasolla. Tutkimus siis antaa näyttöä eritoten siitä, että RPDE 

voisi olla hyvä menetelmä äänihuulihäiriöiden akustiseen analyysiin. 

Eräässä mielenkiintoisessa tutkimusasetelmassa 16 luonnollisesti kuolleelta koiralta pois-

tettiin kurkunpäät, ja näille tehtiin kirurgisesti toispuoleinen äänihuulihalvaus (Hoffman, 

Witt, Chapin, McCulloch & Jiang, 2010). Puolelle koiranpäistä tehtiin injek-

tiolaryngoplastia ja puolelle medialisointilaryngoplastia, näistä osalle myös aryte-

noideus-rustojen adduktio eli lähennys (ML-AA). Initiaatio äänen eri objektiivisia mit-

tauksia varten saatiin aikaan pseudokeuhkolla, joka muistutti ihmisen hengitysjärjestel-

mää. Akustisista piirteistä mitattiin suhteellista jitteriä, shimmeriä ja signaali–kohina-
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suhdetta. Akustisen osion tuloksista selvisi, että kaikissa leikkausmuodoissa jitterin ja 

shimmerin osuudet pienenivät, eniten ML-AA-leikkausten jälkeen. Myös signaali–ko-

hina-suhde nousi kaikkien leikkausten jälkeen, mielenkiintoisesti eniten ML-AA-koirilla 

mutta toiseksi eniten injektiolaryngoplastiassa. Tulokset antavat viitteitä paitsi äänihuul-

ten leikkausmenetelmien tehosta (ML-AA olisi tehokkain), niin myös akustisen analyysin 

kannalta siitä, että jitter, shimmer ja signaali–kohina-suhde ovat arvokkaita parametreja 

analysoitaessa (toispuoleisista) äänihuulihalvauksista kärsivien ääntä. 

Lee ym. (2014) käyttivät akustisina analyysikeinoina MDVP:llä mitattuja jitteriä, shim-

meriä ja NHR:ää tutkiessaan unilateraalisten äänihuulihalvauspotilaidensa (N = 60) ää-

nenlaatua ennen ja jälkeen injektiolaryngoplastian. Heidän tuloksissaan jitter ja shimmer 

nousivat tilastollisesti merkitsevästi, mutta NHR ei. Myös Ma ja Yiu (2006) tutkivat mo-

nia äänihäiriöisiä henkilöitä (N = 112), joista neljällä äänihuulihalvaus, niin ikään 

MDVP:llä ja muuten samoilla akustisilla piirteillä, paitsi lisänä he mittasivat vielä puheen 

perustaajuutta. Heidän tuloksensa olivat samansuuntaisia: NHR oli ainoa piirre joka ei 

kohonnut. Nämä tulokset voivat viitata siihen, ettei NHR välttämättä olisi tarpeeksi ku-

vaava parametri äänenlaadun tutkimukseen ainakaan juuri äänihuulihalvauspotilailla. 

Reijosen, Lehikoinen-Söderlundin ja Rihkasen (2002) tutkimuksessa tosin leikkauksen 

jälkeen jitter, shimmer ja myös NHR nousivat tilastollisesti merkitsevästi (N = 14). Tu-

lokset ovat siis osin ristiriitaisia, ja myös äänihuulileikkauksen laatu ja onnistuminen sekä 

toipujan henkilökohtaiset asiat kuten esimerkiksi jaksaminen voivat vaikuttaa tuloksiin. 

Signaalinkäsittelyn tutkimuksessa tehdään niin ikään työtä eri äänihäiriöiden tunnista-

miseksi koneoppimisen ja hahmontunnistuksen menetelmin. Principal component ana-

lysis (PCA) ja linear discriminant analysis (LDA) (Khan & Farooq, 2011) ovat menetel-

miä, joiden sovelluksilla äänihuulihalvauksia saadaan todettua asiantuntija-arvioiden 

kanssa todella yhteneväisesti (PCA 83 % ja LDA 93 % tarkkuudella) (Saldanha, 

Ananthakrishna & Pinto, 2013). Panek ym. (2015) käyttivät vastaavissa sovelluksissa 

jopa 28 äänen akustista piirrettä. He käyttivät suurta äänitietokantaan kerättyä aineistoa 

(äänihuulihalvauksesta kärsivillä n = 212) ja siitä vokaaleja [a, e, i] eri asemissa lausut-

tuna korkealta, matalalta, normaalikorkeudelta sekä korkea–matala–normaali-yhdistel-

mällä. Eri PCA- ja LDA-sovellukset tunnistivat äänihuulihalvauksen jopa 92–100 % tark-

kuudella. Puheäänen tunnistus häiriöiseksi tai terveeksi on näillä menetelmillä noin  

100 %. Harvoja perinteisiä akustisia parametreja käyttämällä tunnistus onnistuu noin  
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78 % todennäköisyydellä (Roy ym., 2013). Lisäksi perinteisten akustisten mittausten va-

lintaa ei yleensä oikeuteta tarpeeksi. Hahmontunnistuksella voi siis olla paljon annettavaa 

perinteiselle akustiselle mittaamiselle, fonetiikalle ja puheterapialle. 

 

 

1.3 Spasmodinen dysfonia ja sen akustinen tutkiminen  

 

Spasmodinen dysfonia on neurologinen puheen ja äänen häiriö, jossa epäsäännölliset ja 

kontrolloimattomat äänihuulten spasmit keskeyttävät normaalin puheentuoton (Murry, 

2014). Se on suhteellisen harvinainen hyperkineettinen paikallinen dystonia (Boone ym., 

2010, s. 98–99). Dystoniat ovat neurologisia motoristen liikkeiden ohjelmoinnin vaikeuk-

sia koko kehon alueella tai paikallisesti, ja spasmodinen dysfonia on tätä ainakin ääni-

huulten alueella (Boone ym., 2010, s. 98–99). Aronson ja Bless (2009, s. 104) katsovat 

spasmodiseen dysfoniaan liittyvien lihasspasmien olevan yleisemminkin nielun alueen 

ongelma, jolloin niitä ilmenee X aivohermon lisäksi myös tietyissä IX aivohermon her-

mottamissa lihaksissa. Spasmodisen dysfonian verrattainen harvinaisuus saattaa johtua 

siitä, ettei sitä aina osata diagnosoida oikein (Mathieson, 2001, s. 289). 

Jos spasmodinen dysfonia on lievä, sitä ei välttämättä ilmene kaikissa konteksteissa, ku-

ten laulettaessa, pitkää vokaalia tuotettaessa, itkettäessä ja naurettaessa tai tuttavallisissa 

tai spontaaneissa keskusteluympäristöissä (Aronson & Bless, 2009, s. 105; Boone ym., 

2010, s. 98). Se kuitenkin erotetaan omaksi äänihäiriöluokakseen esimerkiksi änkytyk-

sestä ja psykogeenisistä äänihäiriöistä. Stressi voi pahentaa spasmodisen dysfonian oireita 

(Aronson & Bless, 2009, s. 105). 

Spasmodista dysfoniaa on kahta eri päätyyppiä, adduktorista (ADSD) ja abduktorista 

(ABSD) varianttia (Murry, 2014). Näiden lisäksi joillakin puhujilla on piirteitä molem-

mista tyypeistä. Tällöin puhutaan yleisesti sekatyypin SD:stä (mixed spasmodic 

dysphonia). Myös neljäs tyyppi, vahvasti geneettinen ”kuiskausdysfonia”, saatetaan erot-

taa omaksi tyypikseen (Lohmann ym., 2013). Tässä työssä keskitytään vain ADSD- ja 

ABSD-tyyppeihin. 
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Spasmodisen dysfonian tyypeistä ADSD on reilusti yleisin (Boone ym., 2010, s. 98). 

Siinä äänihuulet sulkeutuvat liian tiiviisti ja ääni voi siten kuulostaa puristeiselta. Vaike-

asta ADSD:stä kärsivät puhujat joutuvat väkisin pakottamaan ilmaa ulos liian lujaa yh-

teen painautuvien äänihuulien ja joskus sulkeutuneiden väärien äänihuulienkin välistä. 

Ääni voi olla myös karhea ja kireä. Hyvin tyypillinen ADSD:n oire on äänen pettäminen 

spontaanipuheessa vokaalin aikana (Kearney, Mann & Ludlow, 2006).  

ADSD:n etiologia voi olla moninainen. Spasmeja voi aiheuttaa joko essentielli tremor, 

dystoniat kuten Meigen oireyhtymä, spasmodinen torticollis, tai tremorin ja dystonian 

sekamuoto (Aronson & Bless, 2009, s. 113). Toisinaan ADSD:n syy jää selvittämättä. 

Kyseessä on kuitenkin aina ekstrapyramidaaliradan vaurio, vaikka etiologiat ja oirekuvat 

ovatkin heterogeenisiä. 

Paljon harvinaisempaa abduktorista spasmodista dysfoniaa (ABSD) luonnehtii yhtäkki-

nen äänihuulten väliaikainen avautuminen erittäin levälleen, jonka vaikutuksesta ääni 

muuttuu hetkeksi vuotoiseksi, kuiskaukseksi tai katoaa kokonaan (Aronson & Bless, 

2009, s. 122; Boone ym., 2010, s. 99). Tämän jälkeen ääni palautuu tälle puhujalle nor-

maaliksi, kunnes uusi spasmi taas avaa äänihuulet äärimmilleen ja saa aikaan soinnin lop-

pumisen. Tätä tuntuu tapahtuvan etenkin soinnittomien konsonanttien jäljessä (Kearney 

ym., 2006). ABSD:n etiologia on joko psykogeeninen (reaktio keskustelutilanteeseen) tai 

neurologinen (essentielli tremor) (Aronson & Bless, 2009, s. 127). ADSD:n tapaan psy-

kologinen stressi voi usein laukaista oireyhtymän. 

ADSD:n ja ABSD:n oireet ovat siis keskenään melko erilaisia. Myös niiden hoitomuo-

doissa on eroja. ADSD:tä voidaan hoitaa etiologiasta riippuen ääniterapialla, lihasjänni-

tystä lievittämällä (esimerkiksi hieronta), psykoterapialla, erilaisilla recurrens-hermon 

leikkauksilla ja poistoilla sekä botulinumtoksiinipistoksilla (Aronson & Bless, 2009,  

s. 117–121). Ääniterapia ei usein ole kovin vaikuttavaa, eikä terapiahuoneessa koettua 

helpottunutta äänentuottoa usein saada siirrettyä huoneen ulkopuolelle (Boone ym., 2010, 

s. 100). Recurrens-leikkausten jälkeen ADSD tavallisesti uusii (Aronson & Bless, 2009, 

s. 120). Botulinumtoksiini (botox) salpaa äänihuulien hermotusta noin kolmeksi kuukau-

deksi, jonka jälkeen vanhojen hermopäätteiden elvyttyä tai uusien synnyttyä spastisuus 

taas palaa. Sivuvaikutuksena botox-pistoksissa voi ilmetä lieviä hengitysvaikeuksia, ys-

kää ja äänihuulihalvauksen oirekuvaa muistuttavaa vuotoista ääntä (Boone ym, 2010,  
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s. 103). Botox-hoitoa pidetään kuitenkin sangen vaarattomana, ja se tarjoaa kuitenkin tyy-

pillisesti parhaan väliaikaisen avun ADSD:stä kärsiville puhujille (Aronson & Bless, 

2009, s. 121). 

ABSD:tä voidaan hoitaa etiologian mukaan kohdennetulla puheterapialla, mutta tämäkin 

häiriö on hyvin resistentti puheterapialle (Aronson & Bless, 2009, s. 127). Botulinumtok-

siinipiikistä voi olla hyötyä, samoin äänihuulten medialisointileikkauksista. Yleisesti va-

kiintunutta, muita universaalisti parempaa hoitokeinoa ABSD:lle ei kuitenkaan ole löy-

detty, vaan hoidon vaikuttavuus on hyvin yksilöllistä. 

Iso osa spasmodisen dysfonian akustisesta tutkimuksesta painottuu 1990-luvulle, jolloin 

tutkittiin lähinnä kaikkein tavallisimpia akustisia piirteitä häiriöryhmän ja terveäänisen 

kontrolliryhmän välillä. Yleisesti on vertailtu myös ADSD:stä kärsivien puhujien äänen-

laatua ennen ja jälkeen botulinumtoksiiniruiskutuksen. Deliyski, Orlikoff ja Kahane 

(1991) totesivat, että suurin osa MDVP-ohjelman piirteistä erottelee terveääniset ja spas-

modisesta dysfoniasta kärsivät puhujat toisistaan. Tämä vaatisi kuitenkin lisäselvityksiä. 

Akustisesti spasmodisesta dysfoniasta on tutkittu lähinnä ADSD-varianttia. ABSD-puhu-

jilta on kuitenkin objektiivisesti tutkittu lausepituutta, voice onset timea, yli 50 Hz:n taa-

juusmuutoksia, fonaatiokatkosten määrää ja pituutta sekä aperiodisten segmenttien mää-

rää (Edgar, Sapienza, Bidus & Ludlow, 2001). Akustiikan osalta tutkijat kuitenkin ker-

toivat pohdinnassaan, että akustisen analyysin tekeminen näiltä osin ei ole tarpeen aikaa-

vievyytensä vuoksi, sillä asiantuntija-arviot ovat niiden kanssa yhtäpitäviä: esimerkiksi 

eri puheen katkosten määrä on helpommin laskettavissa korvanvaraisesti. ADSD:n osalta 

mitattiin samoja piirteitä ennen ja jälkeen botox-ruiskeen ja tultiin siihen tulokseen, että 

nämä piirteet ovat hyvä työkalu perkeptuaalisen arvion ohessa todentamaan ADSD:n ole-

massaoloa ja hoidon vaikuttavuutta (Sapienza, Cannito, Murry, Branski & Woodson, 

2002). 

Siemons-Lühring ym. (2009) vertasivat Auditory Model Based Pitch Extractor (AMPEX) 

-työkalun (Van Immerseel & Martens, 1992) objektiivisia mittaustuloksia perkeptuaali-

sen IINFVo-lomakkeen (Moerman ym., 2006) kanssa saatuihin ammattilaisarvion tulok-

siin ADSD-puhujilla (n = 12) ja terveäänisten kontrolliryhmällä. AMPEX:lla mitattiin 

piirteet percentage of voiced frames (PVF), percentage of voiced speech frames (PVS), 

average voicing evidence (AVE), jitter (Jit), jitter corrected (Jc) ja percentage of frames 
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with unreliable F0 (PUVF). Akustiikan kannalta AMPEX:n piirteistä etenkin AVE indi-

koi spasmodista ääntä todella selvästi. Tulokset antavat viitteitä siitä, että AVE olisi hyvä 

piirre sisällyttää mukaan nimenomaan spasmodista ääntä kartoittaviin moniparametrisiin 

akustisiin mittareihin. Lisäksi AMPEX:n ja IINFVo:n tulokset olivat yhtäpitäviä muutoin 

kuin IINFVo-lomakkeen Noise-kohdan osalta, ja ne yhdessä todettiin hyväksi työkaluksi 

tunnistaa ja auttaa diagnosoimaan ADSD. 

Roy ym. (2014) tutkivat puheentuottotehtävän vaihtumista ADSD:n ja lihasjännitys-

dysfonian (muscle tension dysphonia, MTD) erottamisen keinona. He käyttivät tutkimuk-

sessaan CSID-algoritmia. CSID osoittautui hyvin perkeptuaalisen arvioinnin kanssa kor-

reloivaksi keinoksi todeta häiriöt ja erottaa ne toisistaan. Myös CSID:tä validoivassa tut-

kimuksessa (Peterson ym., 2013) käytettiin yhtenä kuudesta häiriöryhmästä ADSD-poti-

laita (n = 20). Verrattaessa CSID-arvojen ja asiantuntija-arvioiden välistä korrelaatiota 

riippuvuus oli voimakasta sekä pidennetyn vokaalin (r = 0,82) että jatkuvan puheen näyt-

teissä (r = 0,75). CSID:tä voitaisiin näiden tulosten valossa siis pitää hyvänä akustisena 

analyysinä toteamaan ADSD-potilaiden äänenlaadun parantumista hoidon jälkeen. 

ADSD:n ja lihasjännitysdysfonian erotettavuutta on tutkittu myös koneoppimisin mene-

telmin (Schlotthauer, Torres & Jackson-Menaldi, 2010). Tutkimuksessa mitattiin piden-

nettyjä /a/-vokaaleja ja sen jälkeen tutkittiin niistä painotetusti kahdeksaa akustista piir-

rettä (äänen katkeilemisen aste; signaali–kohina-suhde; jitter-piirteet jitt, RAP ja PPQ5; 

sekä shimmer-piirteet shimm, APQ3 ja APQ11). Tutkimuksesta selvisi, että nämä piirteet 

syöttämällä sekä epälineaarinen tukivektorikone että varsinkin neuroverkot voivat auttaa 

lihasjännitysdysfonian diagnosoimisessa. Otollisimmillaan kalibroituina neuroverkot 

erottivat patologisen äänen terveestä 98,94 % tarkkuudella, kun ulostulokanavia oli kaksi 

(onko tutkittavalla terve vai patologinen ääni). Kolmella ulostulokanavalla (terve, ADSD 

vai lihasjännitysdysfonia) neuroverkot erottivat ADSD-äänet omaksi ryhmäkseen  

95,24 % ja lihasjännitysdysfonian omakseen 86,67 % tarkkuudella. Neuroverkot myös 

erottivat monillakin asetuksilla normaalin äänen normaaliksi 100 % tarkkuudella. Tässä 

tutkimuksessa käytetyt akustiset piirteet voivat siis olla hyödyllisiä ADSD:n tunnistuk-

sessa. Samoin koneoppiminen ja hahmontunnistus pystyvät hyvinkin pienellä akustisen 

datan määrällä (pelkkä /a/-vokaali) tunnistamaan äänestä adduktorisen spasmodisen 

dysfonian hyvin tarkasti, niin kuin äänihuulihalvauksenkin (Panek ym., 2015; Saldanha 

ym., 2013). 
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1.4 The Acoustic Voice Quality Index 

 

The Acoustic Voice Quality Index (AVQI) on Belgiassa kehitetty äänen akustisen analyy-

sin algoritmi (Maryn, Corthals ym., 2010). Se on yhteensopiva Praat-puheanalyysiohjel-

man kanssa Praatin versiosta 5.3.57 alkaen. AVQI-skriptin tuottamat analyysit käsittele-

vät kuutta eri äänenlaadun akustista parametria. Nämä parametrit ovat smoothed cepstral 

peak prominence (CPPS), signaali–kohina-suhde (HNR), suhteellinen shimmer (Shim, 

%), shimmer local (Shim, dB), spektrin kaltevuus (slope of spectrum, dB) ja spektrin reg-

ressiosuoran kulma (tilt of trendline through spectrum, dB). Juuri nämä kuusi parametria 

valittiin mittariin tietyin painotuksin, sillä ne ennustivat parhaiten äänihäiriön vaikeutta 

kolmestatoista mittaria varten testatusta äänenlaadun piirteestä (Maryn, Corthals ym., 

2010; Maryn, De Bodt & Roy, 2010). Nämä AVQI:hin valitut parametrit on esitelty tar-

kemmin taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. AVQI-analyysissä käytetyt akustiset parametrit ja niiden selitykset Ma-

rynin, De Bodtin, Barstiesin ja Royn (2014) mukaan. 

Akustinen parametri Selitys 

Smoothed cepstral peak  

prominence (CPPS) 

Kepstrin ensimmäisen rahmonisen huipun amplitudin ja  

regressiosuoran amplitudin erotus huipun kvefrenssin kohdalla. 

 

Signaali–kohina-suhde  

(HNR) 

10-kantainen logaritmi periodisen energian ja hälyenergian  

välisen arvon erosta, kerrottuna kymmenellä. 

 

Suhteellinen shimmer  

(Shim, %) 

Kahden perättäisen glottisperiodin amplitudien keskiarvojen  

erotus jaettuna amplitudin keskiarvolla.  

 

Shimmer local  

(Shim, dB) 

10-kantainen logaritmi perättäisten glottisperiodien amplitudien 

välisestä erotuksesta, kerrottuna kymmenellä. 

 

Spektrin kaltevuus  

(slope of spectrum, dB) 

0–1 000 Hz ja 1 000–10 000 Hz alueiden välisen energian erotus 

keskiarvospektrissä (LTAS). 

 

Spektrin regressiosuoran kulma 

(tilt of trendline through  

spectrum, dB) 

0–1 000 Hz ja 1 000–10 000 Hz alueiden välisen energian erotus 

LTAS-spektrin regressiosuoralla. 

 

Terminologian vakiintumattomuuden vuoksi osaa piirteistä käsitellään myös niiden eng-

lanninkielisillä nimityksillä sekä lyhenteillä. 
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Tässä työssä käytetyn AVQI:n versio 02.02:n kokonaisarvo muodostetaan näistä piirteistä 

kaavalla 

2,571 x [3,295 – 0,111(CPPs) – 0,073(HNR) – 0,213(shimmer local)  

+ 2,789(shimmer local dB) – 0,032(slope) + 0,077(tilt)]  

(Maryn, De Bodt ym., 2010). 

AVQI-analyyseissä käytetään yhdeltä puhujalta kahta eri ääninäytettä, pidennettyä vo-

kaalia ja luentaa. Näin ollen joidenkin äänihäiriöiden puheentuottotehtävästä riippuva 

esiintyminen (Roy ym, 2014; Zraick ym., 2005) ei pääse vaikuttamaan mittarin luotetta-

vuuteen.  

Koska luonnolliset kielet vaihtelevat foneettisesti ja koska AVQI:ssa käytetään myös 

luonnollisen puheen näytettä (luenta), on ilmennyt tarve selvittää AVQI:n raja-arvot erik-

seen eri kielille (Maryn ym., 2014). 

AVQI:ta on jo validoitu onnistuneesti englannin, hollannin, saksan ja ranskan kielille 

(Maryn ym., 2014). Kirjoittajat vertasivat mittarin antamia arvoja kokeneiden kliinikko-

jen kuulonvaraisten arvojen keskiarvoihin. He löysivät näiden väliltä voimakasta korre-

laatiota etenkin englannin ja saksan kielissä (rs = [0,849; 0,868]), mutta myös ranskan ja 

hollannin (rs = [0,781; 0,809]). Myös korean kielessä löydettiin hyvin voimakasta arvioi-

jan sisäisen ja arvioijien välisen tuloksen korrelaatiota (aina rs > 0,9) verrattaessa AVQI-

arvioita kuulonvaraisiin GRBAS- (Hirano, 1981) ja CAPE-V:n (Kempster, Gerratt, Ab-

bott, Barkmeier-Kraemer & Hillman, 2009) Overall sensitivity -mittareihin viidellä eri 

ammattiarvioijalla (Maryn, Kim & Kim, 2016). Liettuan kielessä puolestaan määritettiin 

AVQI:lle kaksi raja-arvoa: perustuen korkeimpaan mahdolliseen herkkyyteen ja tarkkuu-

teen vertaisarvioitaessa GRBAS:n G:llä (AVQI-arvo 2,97) ja VAS-janalla (AVQI = 3,48) 

(Uloza ym., 2017). AVQI on myös todettu sisäisesti ja ulkoisesti reliaabeliksi äänenlaa-

dun mittariksi (Barsties & Maryn, 2015, 2013; Maryn, De Bodt ym., 2010). 

Suomen kielessä AVQI:n validoimiseksi tehdään tutkimusta, jossa verrataan AVQI-ana-

lyysien tuloksia potilaiden itsearvioon omasta äänestään (VAPP-lomake; Ma & Yiu, 

2001) sekä puheterapeuttien tekemään kuulonvaraiseen arvioon (GRBAS; Hirano, 1981). 

Normaalin ja häiriintyneen äänen raja-arvoksi suomenkielisille puhujille on AVQI:n ver-

sio 02.02:n osalta esitetty arvoa 2,35 (Kankare ym., 2015).  



18 
 

2 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin. 

 

Eroavatko äänihuulihalvauksesta kärsivien puhujien AVQI-arvot terveäänisten puhujien 

arvoista? 

Eroavatko spasmodisesta dysfoniasta kärsivien puhujien AVQI-arvot terveäänisten pu-

hujien arvoista? 

Millaisia eroja äänihuulihalvauksesta kärsivien ja spasmodisesta dysfoniasta kärsivien 

puhujien väliltä löytyy? 
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3 MENETELMÄT 

 

 

3.1 Tutkittavat 

 

Tutkimukseen osallistui 20 äänihuulihalvauksesta kärsivää henkilöä ja 19 spasmodisesta 

dysfoniasta kärsivää henkilöä. Lisäksi tutkimuksessa käytettiin kontrolliryhmänä 56 ter-

veäänisen puhujan joukkoa. Kaikki tutkimukseen osallistuneet puhujat (N = 95) olivat 

äidinkielenään suomea puhuvia aikuisia, joiden ikä vaihteli 19–84 välillä. Tutkimukseen 

osallistuneiden henkilöiden ikähaitari, ikien keskiarvo ja keskihajonta on ilmoitettu tau-

lukossa 2. 

 

Taulukko 2. Tutkittavien ikäjakauma. 

Koehenkilöryhmä n Ikä 

 Pienin Suurin Keski-ikä Iän keskihajonta 

Äänihuulihalvaus 20 19 80 52,2 17,2 

Spasmodinen dysfonia 19 30 84 63,3 15,4 

Kontrolliryhmä 56 21 67 43,9 14,5 

Kaikki ryhmät 95 19 84 49,5 16,9 

 

Kahden häiriöryhmän puhujat olivat Tampereen yliopistollisen sairaalan foniatrian poli-

klinikalle hakeutuneita henkilöitä, joiden halukkuutta osallistua tutkimukseen kysyttiin 

puheterapeutin tai foniatrin vastaanottokäynnin yhteydessä. Tutkimukseen osallistuak-

seen henkilöiden tuli olla aikuisia ja äidinkieleltään suomalaisia. Äänihuulihalvauksesta 

ja spasmodisesta dysfoniasta kärsivillä henkilöillä oli lisäksi oltava myös lääkärin mää-

rittämä äänihäiriödiagnoosi (J38.0 Äänihuulihalvaus tai R49.02 Spasmodinen dysfonia). 

 

 

3.2 Tutkimuksen eettiset näkökohdat 



20 
 

 

Tässä tutkimushankkeessa mukana oleville tamperelaisille tutkijoille on voimassa puol-

tava lausunto TAYS erityisvastuualueen alueelliselta eettiseltä toimikunnalta (ETL-koodi 

R15014). Eettinen toimikunta laajensi tutkimuslupaa sisältämään myös oululaisen gra-

duntekijän nimen tullessani mukaan hankkeeseen vuonna 2015. 

TAYS:n foniatrisen poliklinikan potilaat allekirjoittivat suostumuksen tutkimukseen 

osallistumisesta (Liite 1).  Kaikkia tutkittavia informoitiin myös kirjallisella tiedotteella, 

jossa kerrottiin tutkimuksen tiedoista, kulusta, luottamuksellisuudesta ja muista seikoista 

(Liite 2). Tutkimushankkeen tietosuojaa ja rekisterinpitoa varten täytettiin myös tieteelli-

sen tutkimuksen rekisteriseloste (Liite 3, esitetty ilman yhteyshenkilön yhteystietoja). 

Tutkimuksen tietosuoja-asioista vastaavat sekä Tampereen yliopisto että Tampereen yli-

opistollisen sairaalan foniatrian poliklinikka, molemmat omien äänitettäviensä osalta. 

Tutkittavista henkilöistä kerättävää tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään luottamukselli-

sesti henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Tutkimusmateriaalista on poistettu kaikki 

henkilö- ja tunnistetiedot, ja nämä on koodattu tunnuskoodille. Tunnuskoodiin on pääsy 

vain hankkeeseen osallistuvilla tutkijoilla. Tulokset analysoidaan ryhmätasolla koodat-

tuina, jolloin yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa. 

 

 

3.3 Äänitykset 

 

Tätä tutkimusta varten saatiin valmiiksi Tampereella äänitetty aineisto 58 terveääniseltä 

puhujalta ja yhteensä 39 äänihäiriödiagnoosin saaneelta henkilöltä. Kaksi terveäänisten 

puhujien kontrolliryhmään kuulunutta puhujaa jouduttiin jättämään tutkimusaineistosta 

pois: toiselta puuttui osa äänityksistä ja toisen äänityksissä oli väärä näytteenottotaajuus. 

Äänitykset tehtiin kontrolliryhmän osalta Tampereen yliopistolla ja äänihäiriöpotilaiden 

osalta Tampereen yliopistollisen sairaalan foniatrisella poliklinikalla puheterapeutin vas-

taanottohuoneessa. Käytetyt äänityslaitteistot olivat molemmissa äänityspaikoissa ident-

tiset. 
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Tutkittavien puheet äänitettiin AKG C544L -pääpantamikrofonilla ja AKG MPA V L  

-adapterilla. Mikrofonin etäisyys kunkin puhujan suusta oli neljä senttimetriä.  Tallen-

nukset tehtiin Windows-käyttöjärjestelmällä varustetuilla tietokoneilla, joissa oli  

Focusrite iTrack Solo -äänikortti. Äänitykset tehtiin Praat-puheanalyysiohjelmalla 16 bi-

tin resoluutiolla ja 44,1 kHz:n näytteenottotaajuudella. Äänileikkeet tallennettiin .wav-

formaattiin. 

 

 

3.4 AVQI-analyysit 

 

AVQI-analyysit tehtiin Praat-puheanalyysiohjelman versiolla 5.4.21 (Boersma &  

Weenink, 2015) sekä AVQI-skriptin versiolla 02.02 (Maryn, Corthals ym., 2010; Maryn 

& Weenink, 2015). AVQI-analyysejä varten kerättiin Praatilla äänittäen kultakin tutkit-

tavalta jatkuvan puheen näyte (cs, continuous speech) ja pitkitetty vokaaliääntö (sv,  

sustained vowel). Näytteiden saamiseksi tutkittavia pyydettiin äänitystilanteessa luke-

maan tarina ”Pohjantuuli ja aurinko” (Liite 4) sekä tuottamaan vähintään viiden sekunnin 

mittainen pitkä /a/-vokaali kolmeen kertaan. Tutkittavia ohjeistettiin puhumaan luonnol-

liselta tuntuvalla äänenkorkeudella. Mikäli lukeminen takelteli analysoitavan jakson ai-

kana, tutkittavaa ohjattiin lukemaan näyte uudestaan. Vokaalinäytteen jäädessä liian ly-

hyeksi tai fonaation katketessa tutkittavaa ohjattiin antamaan näyte uudestaan. 

Jatkuvan puheen näytteeksi rajattiin luennasta kohta: ”Pohjantuuli ja aurinko väittelivät, 

kummalla olisi enemmän voimaa - -”. Rajaukset tehtiin Praat-ohjelman spektrogrammi- 

ja aallonmuotokuvaajia visuaalisena apuna hyödyntäen. Vokaaliäännön osalta taas leikat-

tiin Praatilla keskimmäisen vokaalin keskeltä kolmen sekunnin mittainen näyte, jotta vo-

kalisaation aloitukseen ja lopetukseen liittyvät puheen piirteet eivät pääsisi vaikuttamaan 

tuloksiin. Muuta kuin keskimmäistä vokaalia käytettiin silloin, jos keskimmäinen vokaa-

linäyte ei ollut tarpeeksi pitkä tai se oli laadultaan selvästi kahdesta muusta poikkeava. 

Toissijaisena vokaalina käytettiin kolmatta vokaalia. Kolmen puhujan osalta jouduttiin 

lisäksi käyttämään lyhyempää kuin kolmen sekunnin vokaalinäytettä, sillä mikään anne-

tuista näytteistä ei ollut tarpeeksi pitkä (kaikki käytetyt sv:t kuitenkin > 2 sekuntia). Näi-

denkin puhujien AVQI-analyysit on sisällytetty tutkimuksen tuloksiin. 
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Kun cs- ja sv-näytteet olivat valmiina, ne analysoitiin Praatilla AVQI-skriptiä käyttäen. 

Tuloksiksi saatiin äänen dysfoniaindeksit asteikolla [1, 10], niin kutsutut AVQI:n koko-

naisarvot tai vain AVQI-arvot. Tässä mittarissa ääni on sitä dysfonisempi mitä korkeampi 

saatu arvo on. 

Valmiit AVQI-analyysit tulostuivat kuvatiedostoina. Kuviossa 1 on esitelty yhden tällai-

sen AVQI-analyysi-ikkunan sisältö ja tulkinta Maryniä ja Weeninkiä (2015) mukaillen. 

Kuvan esimerkki on eräältä Tampereella äänitetyltä, tähän pro gradu -työhön osallistu-

neelta puhujalta. 
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Kuvio 1. Esimerkki erään tähän tutkimukseen osallistuneen puhujan AVQI-analyysin tu-

losteesta. AVQI-arvo on 3,89, mikä kertoo häiriintyneestä äänestä. Ylin kuvaaja on äänen 

aaltomuoto katkoviivasta vasemmalla lukunäytteen ja oikealla vokaalin osalta. Keskellä 

kapeakaistaspektrogrammi (vas.) ja LTAS-spektrien keskiarvospektri. Spektrogrammis-

sakin lukunäyte nähdään vasemmalla ja vokaalinäyte oikealla. Niistä nähdään harmonis-

ten formanttien hajoaminen noin 1500 Hz:n taajuudesta ylöspäin, pl. noin 2500 Hz:ssä 

sijaitseva formantti, ja tilalla kohinaa. Kohinan ja shimmerin tavallista suurempi määrä 

näkyvät myös oikealla LTAS-spektrin periodisuuden vähentymisenä. Häiriöt spektrin 

kaltevuudessa ja sen regressiosuoran kulmassa eivät ole helposti silmin nähtävissä. Al-

haalla kepstrogrammi- (vas.) ja kepstrikuvaajat, joista nähdään tervettä ääntä tylpempi ja 

matalammaksi jäävä ensimmäinen rahmoninen ja näin pienentynyt CPPS.  
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3.5 Aineiston tilastollinen tarkastelu 

 

Tilastollinen tarkastelu tehtiin SPSS 22 -ohjelmalla. Kaikessa tilastollisessa testauksessa 

käytettiin standardia 95 % luottamusväliä eli merkitsevyystason rajana viittä prosenttia 

(p < 0,05).  

Kaikkien koehenkilöryhmien kaikkien arvojen (AVQI ja sen akustiset osaparametrit) ja-

kaumien normaalisuutta arvioitiin tilastollisesti tekemällä aineistolle Kolmogorov-Smir-

novin (kontrolliryhmä, n = 56) ja Shapiro-Wilkin normaalijakaumatestit (häiriöryhmät,  

n = 20 ja n = 19). Koska etenkin Kolmogorov-Smirnovin testi hylkää normaalija-

kaumaoletuksen liian helposti (Metsämuuronen, 2009, s. 645), arvioitiin jakaumien nor-

maalisuutta myös silmämääräisesti tarkastelemalla SPSS-ohjelman tuottamia laatikko–

jana-kuvioita, histogrammeja sekä kvantiili–kvantiili-käyriä. Myös jakaumien vinouden 

ja huipukkuuden arvoja tarkasteltiin normaalisuutta arvioitaessa (Metsämuuronen, 2009, 

s. 644; Schmider, Ziegler, Danay, Beyer & Bühner, 2010). 

Kuvailevina lukuina käytettiin keskiarvoja ja mediaaneja sekä keskihajontaa. Moodia ei 

tässä tutkimuksessa käytetty, sillä mittarin piirteiden arvot jatkuvina ja (ainakin 

kvasi)suhdemuuttujina voivat saada mielivaltaisen paljon arvoja, jolloin esimerkiksi kah-

den desimaalin tarkkuudella kaksi tai kolme kertaa saatu ”sama arvo” on sattumaa ja voi 

ilmetä missä päin aineistoa hyvänsä. 

AVQI-arvojen keskiarvojen tilastollisen merkitsevyyden arviointiin käytettiin paramet-

rista kahden riippumattoman otoksen t-testiä. Testi tehtiin yksisuuntaisena, sillä odotet-

tavissa oli, että kummassakin äänihäiriöryhmässä AVQI-arvojen keskiarvot olisivat tilas-

tollisesti merkitsevästi suuremmat kuin terveäänisten puhujien ryhmässä. Vaikka häi-

riöryhmien otoskoot olivatkin varsin pieniä parametrisen testin käyttöä oikeuttamaan (ää-

nihuulihalvauksessa n = 20 ja spasmodisessa dysfoniassa n = 19), valittiin testi siitä huo-

limatta, sillä edellytykset testin käytölle olivat selvästi olemassa: aineisto noudatti nor-

maalijakaumaa ja mitta-asteikko oli vähintään intervalliasteikko (Metsämuuronen, 2009, 

s. 385–386). Varianssianalyysinä käytettiin SPSS:n laskemaa Levenen testiä. 

Yksittäisiä äänen akustisia parametreja arvioitaessa valittiin niiden välisten keskiarvojen 

tilastollisen merkitsevyyden vertailuun tarvittaessa myös Mann-Whitneyn U -testi, mikäli 

piirteet eivät noudattaneet normaalijakaumaa kaikissa mitatuissa koehenkilöryhmissä. 
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Kaikissa ryhmissä normaalisti jakautuneiden piirteiden osalta käytettiin kahden riippu-

mattoman otoksen t-testiä. 

Efektikoon mittaamista varten laskettiin Cohenin d:n arvot. Cohenin d ilmaisee, kuinka 

paljon ryhmien keskiarvojen väliset erot selittävät toisiaan (Metsämuuronen, 2009,  

s. 468–469). Cohenin d:stä on lisäksi olemassa suuntaa-antavia suosituksia efektikoon 

selitysvoimasta (Sakalowski, 2009).  

AVQI-arvon ja sen osaparametrien välistä korrelaatiota selvitettiin laskemalla Pearsonin 

tulomomenttikorrelaatiokerroin (r) kunkin akustisen parametrin ja AVQI-arvon väliltä. 

 

  



26 
 

4 TULOKSET 

 

Tulokset on järjestetty tutkimuskysymysten järjestyksen mukaan. Luvussa 4.1 käsitellään 

terveiden puhujien ja äänihuulihalvauspotilaiden äänenlaadun eroja AVQI-mittausten 

mukaan. Tuloksia esitetään koko aineiston tasolla. Luvussa 4.2 keskitytään terveiden pu-

hujien ja spasmodisesta dysfoniasta kärsivien äänenlaadun eroihin. Tuloksia esitellään 

edelleen ainoastaan koko aineiston tasolla. Tämän jälkeen luvussa 4.3 paneudutaan ääni-

huulihalvauksesta kärsivien ja spasmodisesta dysfoniasta kärsivien henkilöiden väliltä 

löytyneisiin eroihin ryhmätasolla ja pureudutaan tarkemmin piirretason eroihin. Lopulta 

luvussa 4.4 käsitellään kaikkien ryhmien eroja yhdessä siten, että tuloksia esitetään  

1) koko aineiston tasolla (alaluku 4.4.1), 

2) kaltaistettuna koehenkilöiden iän ja sukupuolen mukaan (alaluku 4.4.2) ja   

3) kaltaistettuna ryhmäkoon mukaan (alaluku 4.4.3).  

 

 

4.1 Terveiden puhujien ja äänihuulihalvauksesta kärsivien äänenlaatu 

 

Kaikki koehenkilöryhmät noudattivat AVQI-kokonaisarvon suhteen normaalijakaumaa. 

SPSS-ohjelman tarjoamien normaalijakaumatestien tulokset ryhmätasolla olivat: 

Verrokkiryhmä (n = 56), Kolmogorov-Smirnov, p = 0,200 

Äänihuulihalvaus (n = 20), Shapiro-Wilk, p = 0,373 

Spasmodinen dysfonia (n = 19), Shapiro-Wilk, p = 0,617. 

Terveäänisten puhujien kontrolliryhmässä (n = 56) AVQI-arvojen keskiarvot olivat  

M = 2,08 (SD = 0,90). Äänihuulihalvauksesta kärsivien puhujien (n = 20) arvot olivat 

puolestaan M = 4,76 (SD = 2,21). Ryhmien keskiarvojen eron tilastollisen merkitsevyy-

den toteamiseksi tehtiin kahden riippumattoman otoksen t-testi. Testauksesta ilmeni, että 

kontrolliryhmän ja äänihuulihalvausryhmän keskiarvojen välinen ero oli tilastollisesti 

erittäin merkitsevä (t = 5,26 vapausasteilla 21,29; p < 0,001). Levenen varianssianalyysin 

mukaan ryhmien välille ei voitu olettaa yhtä suuria variansseja (p < 0,001). Cohenin d:n 

arvoksi saatiin 1,59. 
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Ryhmien piirrekohtaisessa vertailussa nähtiin, että tulokset olivat odotusarvoisia (tau-

lukko 3). Kaikkien keskiarvojen välillä vallitsivat tilastollisesti merkitsevät erot  

(p < [0,001; 0,002]). Äänihuulihalvausryhmän keskiarvot eivät minkään mittarin para-

metrin osalta lukeutuneet edes terveiden puhujien saamien arvojen keskihajonnan piiriin.  

 

Taulukko 3. AVQI-arvon ja kaikkien sen osaparametrien keskiarvot (M) ja keskihajon-

nat (SD) terveäänisillä puhujilla ja äänihuulihalvauksesta kärsivillä puhujilla. 

 

 

 

4.2 Terveiden puhujien ja spasmodisesta dysfoniasta kärsivien äänenlaatu 

 

Spasmodisesta dysfoniasta kärsivien puhujien ryhmän (n = 19) AVQI-arvojen keskiarvot 

olivat M = 4,37 (SD = 1,35). Tämänkin häiriöryhmän arvot erosivat t-testin mukaan kont-

rolliryhmän (n = 56) arvoista (M = 2,08; SD = 0,90) tilastollisesti erittäin merkitsevästi  

(t = 6,89 vapausasteilla 23,67; p < 0,001). Levenen varianssianalyysin mukaan ryhmien 

välille ei voitu olettaa yhtä suuria variansseja (p < 0,001). Cohenin d:n arvo oli 1,99.  

Akustinen  

parametri 

Terveäänisten puhujien 

kontrolliryhmä 

 Äänihuulihalvaus 

M SD  M SD 

AVQI:n arvo 

 

2,08 0,90  4,76 2,21 

Smoothed cepstral peak 

 prominence 

15,12 2,03  9,81 4,14 

Signaali–kohina-suhde (dB) 21,65 1,99  16,32 5,84 

Shimmer local (%) 3,54 1,17  8,01 4,79 

Shimmer local (dB) 0,39 0,09  0,73 0,40 

Slope of LTAS (dB) -22,14 3,73  -26,52 5,11 

Tilt of trendline through LTAS (dB) -12,22 0,77  -11,05 1,38 
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Piirrekohtaisessa vertailussa (taulukko 4) nähtiin, kuinka tässäkin häiriöryhmässä tulos-

ten hajonta oli evidentisti kontrolliryhmää suurempaa. Lähes jokaisessa piirteessä ryh-

mien keskiarvojen välillä oli jälleen tilastollisesti erittäin merkitsevä ero (p < [0,001; 

0,002]). Ainoan poikkeuksen muodosti piirre tilt of trendline through LTAS (regres-

siosuoran kulma), jonka keskiarvo ei spasmodisesta dysfoniasta kärsivillä eronnutkaan 

tilastollisesti merkitsevästi kontrolliryhmän arvosta (t = -1,384; p = 0,175). 

 

Taulukko 4. AVQI-arvon ja kaikkien sen osaparametrien keskiarvot (M) ja keskihajon-

nat (SD) terveäänisillä puhujilla ja spasmodisesta dysfoniasta kärsivillä puhujilla. 

 

 

 

4.3 Äänihuulihalvauksen ja spasmodisen dysfonian väliset erot 

 

Verrattaessa äänihuulihalvausta ja spasmodista dysfoniaa keskenään ei löydetty suuria 

eroja AVQI-arvon keskiarvojen väliltä (t = 0,669 vapausasteilla 31,68; p = 0,508). Cohe-

nin d:n arvoksi saatiin 0,21. Kun itse mittarin pääarvosta ei löytynyt selviä eroja, tehtiin 

tarkempi analyysi piirrekohtaisesti.  

Akustinen  

parametri 

Terveäänisten puhujien 

kontrolliryhmä 

 Spasmodinen dysfonia 

M SD  M SD 

AVQI:n arvo 

 

2,08 0,90  4,37 1,35 

Smoothed cepstral peak 

 prominence 

15,12 2,03  11,33 2,09 

Signaali–kohina-suhde (dB) 21,65 1,99  16,49 4,68 

Shimmer local (%) 3,54 1,17  6,55 3,10 

Shimmer local (dB) 0,39 0,09  0,65 0,29 

Slope of LTAS (dB) -22,14 3,73  -26,09 4,04 

Tilt of trendline through LTAS (dB) -12,22 0,77  -11,96 0,69 
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Kunkin mittariin sisältyvän äänenlaadun akustisen parametrin keskiarvoja vertailtiin häi-

riöryhmien välillä. Keskiarvojen eron tilastollinen merkitsevyys selvitettiin kahden riip-

pumattoman otoksen t-testillä silloin, kun piirteen jakaumat olivat normaaliset molem-

missa häiriöryhmissä (AVQI:n arvo sekä osaparametrit CPPS ja tilt). Muulloin käytettiin 

ei-parametristä Mann-Whitneyn U -testiä. Tulokset on annettu taulukossa 5.  

 

Taulukko 5. AVQI-arvon ja kaikkien sen osapiirteiden keskiarvojen (M) ja keskihajon-

nan (SD) tilastollinen vertailu kahden tutkimuksessa käsitellyn äänihäiriöryhmän välillä.  

 

Tilastollisesti merkitsevää eroa löytyi vain piirteestä tilt of trendline through LTAS (reg-

ressiosuoran kulma). Tällä piirteellä ryhmien sisäiset tulokset olivat konsistentteja (ja-

kaumien normaalisuus, pienet keskihajonnat), ja eroa häiriöryhmien keskiarvojen välillä 

kuitenkin ilmeni lähes 10 % verran. Sen sijaan etenkään signaali–kohina-suhde ei selittä-

nyt eroa häiriöryhmien välisessä äänenlaadussa lähes ollenkaan (p = 0,901, d = -0,03). 

Myöskään muiden piirteiden selitysvoima kahta äänihäiriöryhmää erottavina tekijöinä ei 

tällä aineistolla ollut lähelläkään tilastollisen merkitsevyyden rajaa. 

Vaikka regressiosuoran kulma pystyikin ainoana piirteenä selittämään häiriöryhmien vä-

listä eroa tilastollisesti merkitsevästi, oli se kuitenkin yksi AVQI:n arvoa vähiten selittä-

vistä mittarin yksittäisistä piirteistä. Tämä ilmeni, kun verrattiin äänenlaadun parametrien 

Akustinen  

parametri 

Äänihuuli- 

halvaus 

 Spasmodinen 

dysfonia 

Testisuure Merkitsevyys- 

taso 

Efekti-

koko 

 
M SD  M SD 

AVQI:n arvo 

 

4,76 2,21  4,37 1,35 t = 0,6691 p = 0,508 d = 0,21 

Smoothed cepstral peak 

 prominence 

9,81 4,14  11,33 2,09 t = -1,4581 p = 0,156 d = -0,46 

Signaali–kohina-suhde (dB) 16,32 5,84  16,49 4,68 U = 1852 p = 0,901 d = -0.03 

Shimmer local (%) 8,01 4,79  6,55 3,10 U = 1692 p = 0,564 d = 0,36 

Shimmer local (dB) 0,73 0,40  0,65 0,29 U = 1742 p = 0,661 d = 0,23 

Slope of LTAS (dB) -26,52 5,11  -26,09 4,04 U = 1532 p = 0,309 d = -0,09 

Tilt of trendline through 

LTAS (dB) 

-11,05 1,38  -11,96 0,69 t = 2,5901 p = 0,014 * d = 0,83 

1 Kahden riippumattoman otoksen t-testi    2 Mann-Whitneyn U -testi    * Tilastollisesti merkitsevä ero 
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riippuvuutta AVQI-arvosta Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen (r) avulla (tau-

lukko 6).  

 

Taulukko 6. Mittarin akustisten piirteiden ja AVQI:n arvon välinen korrelaatio (Pearso-

nin r) ja korrelaation tilastollinen merkitsevyys (p) mitattuna koko aineistosta (N = 95).  

Akustinen parametri  AVQI:n arvo 

Smoothed cepstral peak prominence 
 

r = -0,96 

p < 0,001 *** 

Signaali–kohina-suhde (dB) 
 

r = -0,90 

p < 0,001 *** 

Shimmer local (%)  r = 0,88 

p < 0,001 *** 

Shimmer local (dB) 
 

r = 0,88 

p < 0,001 *** 

Slope of LTAS (dB)  r = -0,40 

p < 0,001 *** 

Tilt of trendline through LTAS (dB)  r = 0,59 

p < 0,001 *** 

 

 

Taulukosta nähdään, että AVQI-arvon ja regressiosuoran kulman välinen korrelaatio on 

melko voimakasta. Lisäksi selitysosuus on r2 = 0,35, eli regressiosuoran kulman vaihtelu 

selittää noin 35 % AVQI-arvon vaihtelusta ja siis jättää selittämättä noin 65 %. Erittäin 

selitysvoimaisia ja voimakkaasti AVQI-arvon kanssa korreloivia olivat piirteet CPPS, 

HNR, suhteellinen shimmer ja paikallinen shimmer. Kaikki mittarin piirteet korreloivat 

AVQI:n kokonaisarvon kanssa vähintään melko voimakkaasti tässä aineistossa, heikoim-

min slope of LTAS eli spektrin kaltevuus (r = -0,40). 

 

 

4.4 Terveiden puhujien ja äänihäiriöryhmien äänenlaatu 

 

Seuraavassa on koottu kaikkien ryhmien päätuloksia yhteen perustuen edellä esitettyihin 

tilastollisiin analyyseihin. Tuloksia esitetään alaluvuissa 4.4.2 ja 4.4.3 myös kaltaistet-

tuina. 
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4.4.1 Ryhmätason tulokset 

 

Molempien häiriöryhmien AVQI-arvojen keskiarvot siis erosivat kontrolliryhmän ar-

voista tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Sen sijaan äänihäiriöryhmien keskiarvojen vä-

liltä ei löydetty tilastollisesti merkitsevää eroa. 

Kuviossa 2 esitetään kaikkien kolmen koehenkilöryhmän AVQI-arvot laatikko–jana-ku-

vioina.  

 

Kuvio 2. Terveäänisten puhujien (n = 56), äänihuulihalvauksesta kärsivien (n = 20) ja 

spasmodisesta dysfoniasta kärsivien puhujien (n = 19) laatikko–jana-kuviot AVQI:n 

mahdollisen minimi- ja maksimiarvon [0, 10] sisällä kuvattuna. Katkoviiva osoittaa 

AVQI 02.02:lle ehdotettua suomenkielisten terveäänisten ja dysfonisten puhujien välistä 

raja-arvoa 2,35. 
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Kuviosta käyvät hyvin ilmi aineiston normaalisuus sekä kontrolliryhmän hajonnan ver-

rattainen vähäisyys ja toisaalta äänihuulihalvauksesta kärsivien suuri hajonnan määrä 

jopa SD-ryhmään nähden. Kuvioon on katkoviivalla merkitty myös suomen kieleen esi-

tetty AVQI-arvon raja-arvo 2,35. Nähdään myös, että kahta satunnaista korkeaa arvoa 

lukuun ottamatta kaikki kontrolliryhmän AVQI-arvot nousevat vain häiriöryhmien ala-

kvartiilin alatasoon. 

 

 

4.4.2 Iän ja sukupuolen mukainen kaltaistus 

 

Tulosten vertailukelpoisuuden parantamiseksi aineistoa kaltaistettiin iän ja sukupuolen 

mukaan. Koko aineistosta tähän esimerkkiin valikoituivat iältään 60–69-vuotiaat naiset, 

sillä tästä populaatiosta saatiin molempiin häiriöryhmiin kolme tyypillistä edustajaa. 

Muista ikäluokista maksimi tällä aineistolla olisi ollut kaksi. Kontrolliryhmästä otokseen 

pääsi mukaan yhdeksän tutkittavaa. Kaltaistetun aineiston pienuuden vuoksi tilastollista 

analyysiä ei tehty. Iän ja sukupuolen mukaan kaltaistettujen ryhmien laatikko–jana-ku-

viot nähdään kuviossa 3.  
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Kuvio 3. Laatikko–jana-kuviot iän ja sukupuolen mukaan kaltaistetusta otoksesta terve-

äänisten puhujien (n = 9), äänihuulihalvauksesta kärsivien (n = 3) ja spasmodisesta dysfo-

niasta kärsivien puhujien (n = 3) osalta. Ryhmänä 60–69-vuotiaat naiset. Katkoviivalla 

merkitään suomen kieleen ehdotettua terveen ja patologisen äänen välistä AVQI-raja-ar-

voa 2,35. 

 

Kuviosta nähdään häiriöryhmien osalta estimoidut ylä- ja alakvartiilit, mutta todellisuu-

dessa kaikki kolme arvoa ovat tietysti ylin, alin ja mediaaniarvo. Sen sijaan terveäänisten 

puhujien ryhmän osalta (n = 9) koko laatikko–jana-kuvaaja on tarkempi. Tulokset ovat 

silmämääräisesti arvioiden linjassa koko aineiston tasolla tapahtuneen vertailun kanssa. 

Edelleen suurin hajonta ja korkeimmat AVQI-arvot ovat äänihuulihalvausryhmässä. Nor-

maalipuhujista kaksi ylitti edelleen suomen kieleen arvioidun AVQI-arvon rajan.   

 

 

4.4.3 Ryhmäkoon mukainen kaltaistus  
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Toisena tapana yhdenmukaistaa aineistoa tehtiin kaltaistus ryhmäkoon mukaan. Tämä 

suoritettiin satunnaisotannalla, jossa kontrolliryhmästä (n = 56) arvottiin 20 puhujaa sa-

tunnaislukugeneraattorilla. Aineistoon valikoituvat puhujat muodostivat koko ryhmän ta-

soon verraten edustavan otoksen. Kun koko kontrolliryhmässä AVQI:n arvojen keskiar-

vot olivat M = 2,08 (SD = 0,90), satunnaisotannalla muodostetussa ryhmässä arvot olivat 

M = 2,23 (SD = 0,99). Näiden väliltä ei löydetty tilastollista merkitsevyyttä. Kaltaistetun 

kontrolliryhmän arvot vertautuivat edelleen tilastollisesti erittäin merkitsevästi molem-

pien häiriöryhmien arvoihin: 

- äänihuulihalvauksen keskiarvoon verrattuna t = 4,683 vapausasteilla 26,246,  

p < 0,001 

- spasmodisen dysfonian keskiarvoon verrattuna t = 5,644 vapausasteilla 32,846,  

p < 0,001. 
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5 POHDINTA 

 

Puheen parissa toimivilla ammattilaisilla on entistä suurempi paine päästä käyttämään 

näyttöön perustuvia menetelmiä ja osoittamaan hoitonsa vaikuttavuus. Näin ollen on il-

mennyt tarve kustannuksiltaan huokeille ja moniparametrisille äänen objektiivisille mit-

tauskeinoille. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, löytääkö eräs tällainen, ää-

nenlaatua arvioiva algoritmi The Acoustic Voice Quality Index, eroja terveäänisen kont-

rolliryhmän ja kahden äänihäiriöryhmän puhujien äänenlaatujen välillä suomenkielisillä 

puhujilla. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, löytäisikö AVQI eroja äänihäiriöryhmien vä-

liltä mittarin yksittäisten piirteiden tasolla.  

 

 

5.1 Tutkimustulosten arviointi 

 

 

Tämän tutkimuksen hypoteesina oli, että AVQI löytäisi tilastollisesti merkitsevää eroa 

terveäänisten ja äänihäiriöryhmien väliltä. Tälle oletukselle tukea antoi AVQI:n jo onnis-

tunut validointi useissa kielessä (Maryn ym., 2014). Näiden joukossa oli myös muita kuin 

indoeurooppalaisia kieliä, kuten korea (Maryn ym., 2016) ja liettua (Uloza ym., 2017). 

 

 

5.1.1 AVQI:n arvo 

 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin pääasiassa AVQI-mittarin sisäistä validiteettia suomen kie-

lessä. Tutkimuksessa vastattiin kysymykseen, pystyykö AVQI erottamaan suomenkieli-

sen terveen ääneen häiriöisestä. Vertailua mihinkään mittarin ulkoiseen menetelmään ei 

tehty, mikä vaikeutti tulosten vertailua kirjallisuudessa esitettyihin tuloksiin. Useissa 

AVQI:ta koskevissa tutkimuksissa on nimittäin vertailtu AVQI-mittauksia suoraan ver-

taisarvioijien tai muun mittarin arvioon ja ilmoitettu vain kahden arviointimenetelmän 

välisiä korrelaatioita, ei ollenkaan yksittäisiä AVQI-arvoja (Maryn ym., 2016; Maryn & 
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Weenink, 2015). Terveitä ja häiriöisiä ääniä on näissä tutkimuksissa useimmin käsitelty 

sekaisin, yleisimmin keinona sokkouttaa vertaisarviointia. Kuitenkin Maryn, De Bodt 

ym. (2010) päätyivät tekemään ryhmän myös terveäänisistä hollanninkielisistä puhujista 

(n = 6) ja raportoivat näiltä tuloksen M = 2,29 (SD = 0,45). Liettuan kielestä (terveääniset 

puhujat n = 46) puolestaan AVQI:n raja-arvoiksi oli estimoitu joko 2,97 tai 3,48 riippuen 

vertaisarvion menetelmästä (Uloza ym., 2017). Tämän pro gradu -tutkielman terveäänis-

ten puhujien tulokset, M = 2,08 (SD = 0,90), vertautuivat mainiosti näihin esitettyihin 

arvoihin ja alittivat ne, joskin AVQI-raja-arvon kielikohtaisessa määrittelyssä näyttää ole-

van paljon eroja. Kielikohtaiset sosiaaliset piirteet (Laver, 1968) ja käytetyt vertaisarvio-

menetelmät voivat hyvin vaikuttaa tuloksiin. On merkille pantavaa, että myös molempien 

häiriöryhmien AVQI-arvojen keskiarvot (äänihuulihalvauksessa: M = 4,76; SD = 2,21 

sekä spasmodisessa dysfoniassa M = 4,37; SD = 1,35) ylittivät kirjallisuudessa esitetyt 

raja-arvot selvästi. Hajonnan suuri määrä johtui mahdollisesti eroista potilaiden kuntou-

tusvaiheessa sekä häiriön vaikeusasteessa.  

Kankareen ym. (2015) ehdottamaan AVQI-arvon rajapyykkiin 2,35 käsillä olevan tut-

kielman tulosta ei oikein voi verrata, sillä käyttämämme aineistot ovat osittain samoja. 

Tässä pro gradu -tutkielmassa käytetyn aineiston perusteella AVQI:n raja-arvoa voisi eh-

dottaa korkeammaksikin, sillä kuten tuloksista nähtiin, sijaitsevat häiriöryhmien 25. per-

sentiilit suunnilleen samassa kohdassa kuin terveen äänen maksimiarvot lukuun ottamatta 

kahta ylikorkeaa poikkeavaa arvoa, noin kohdassa 3,2 (kuvio 2). Tätä aineistoa kuvaavin 

AVQI-arvo voisi olla jossakin terveiden puhujien 75. persentiilin ja tämän arvon välissä, 

sillä tällä tavoin vältettäisiin väärät positiiviset arvot. Tuloksiin vaikuttaa myös se, että 

terveäänisten puhujien joukossa oli korvakuulolta jokunen äänihäiriöinenkin puhuja. 

Myös äänihäiriöisissä puhujissa oli joitain terveäänisiltä kuulostavia puhujia. 

Tässä pro gradu -tutkielmassa Cohenin d:n arvot olivat AVQI:n keskiarvojen välillä seu-

raavat: kontrolliryhmän ja äänihuulihalvauksen välillä 1,59; kontrolliryhmän ja SD:n vä-

lillä 1,99 ja äänihuulihalvauksen ja SD:n välillä 0,21. Molemmat terveen äänen ja häiriö-

ryhmän väliset arvot ovat efektikooltaan suuria (d > 0,8). Erityisesti terveäänisten puhu-

jien ja spasmodisesta dysfoniasta kärsivien puhujien keskiarvojen ero on todella selitys-

voimainen, sillä Cohenin d:n mukaan lähes 98 % terveäänisistä puhujista sijoittuvat SD:n 

keskiarvon alapuolelle. Myös äänihuulihalvauksen tapauksessa tämä luku on hyvin kor-

kea, lähes 94 %. Cohenin d:n selitysvoima on pieni häiriöryhmien välillä: vain noin  

58 % SD-ryhmän puhujista sijoittuisi äänihuulihalvausryhmän keskiarvon alapuolelle. 
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5.1.2 Yksittäiset akustiset parametrit 

 

AVQI:ssa käytettyjä kuutta äänenlaadun yksittäistä parametria arvioitaessa oli otettava 

huomioon, että parametrit ilmoitetaan kokonaisarvoina samalla tavalla kuin Praatin yk-

sittäismittauksissakin. Osana AVQI-arvoa nämä parametrit on kuitenkin suhteutettu eri 

painotuksin tämän työn sivulla 17 esitetyn kaavan mukaan. AVQI-arvoa ei voi suoraan 

verrata yksittäisiin parametreihin ottamatta huomioon asianmukaisia kertoimia, mutta yk-

sittäisistä parametreistä siis kuitenkin voi tehdä huomioita irrallaan AVQI-arvosta. Näin 

ollen tämän tutkimuksen piirrekohtaisten tulosten vertaaminen normitietoon oli mahdol-

lista silloin, kun normitietoa oli kirjallisuudessa saatavilla.  

AVQI:n mukaan suhteellisen shimmerin arvot olivat terveäänisillä puhujilla M = 3,54 

(SD = 1,17), äänihuulihalvauksesta kärsivillä M = 8,01 (SD = 4,79) ja spasmodisesta 

dysfoniasta kärsivillä M = 6,55 (SD = 3,10). Sellmanin (2004) mukaan MDVP-ohjelman 

raja-arvo häiriintyneelle äänelle on Shim, % 3,81. Tämän tutkimuksen tulokset ovat suun-

taa-antavia, joskin terveiden puhujien keskihajonta patologisen rajan ylittääkin. Tulosten 

vertailua vaikeuttaa kuitenkin se, että shimmerin ja signaali–kohina-suhteen arvoja on eri 

ohjelmilla mitattu eri metodeilla, eikä niitä voi suoraan verrata keskenään (Oğuz ym., 

2011). Praatin oma manuaali ei kuitenkaan mainitse Praatin ja MDVP:n shimmer-piirtei-

den eroista, vaan ilmoittaa sekin MDVP:n käyttämän rajan (Boersma & Weenink, 2015).  

Shim, dB -piirteen osalta kriittisen arvon on ajateltu olevan arvojen 0,20–0,52 välissä 

riippuen puhujan iästä ja fyysisestä kunnosta (Baken & Orlikoff, 2000, s. 134–135). 

MDVP-ohjelmassa raja-arvo on Shim, dB:n osalta 0,36 (Sellman, 2004). Tässä tutkimuk-

sessa piirteen arvot olivat terveäänisillä puhujilla M = 0,39 (SD = 0,09), äänihuulihal-

vausryhmässä M = 0,73 (SD = 0,40) ja spasmodisen dysfonian ryhmässä M = 0,65  

(SD = 0,29). Jo terveäänisten puhujien keskiarvon ylittäessä MDVP:n viitearvon tulee 

tulosten yleistämisessä olla varovainen. Kaiken lisäksi kontrolliryhmä oli ikäjakaumal-

taan tutkimuksen nuorin (keski-ikä 43,9 vuotta). Häiriöryhmien arvot ylittivät kuitenkin 

myös Bakenin ja Orlikoffin (2000, s. 134–135) ilmoittaman korkeimmankin raja-arvon, 

mikä voi kertoa tulosten olevan jälleen melko yhdenmukaisia.   

Patologisen signaali–kohina-suhteen (HNR) on kirjallisuudessa arvioitu olevan noin  

7–15 dB niin, että näiden arvojen alle jäävät ovat patologisen äänen arvoja (Awan, 2006; 
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Baken & Orlikoff, 2000, s. 282; Ferrand, 2002). Tämän opinnäytetyön tulosten perus-

teella terveääniset puhujat ylittivätkin normiarvot kirkkaasti: M = 21,65 (SD = 1,99). Kui-

tenkin myös molempien häiriöryhmien HNR:n keskiarvot ylittivät korkeimmatkin nor-

miarvo-oletukset, sillä äänihuulihalvauksista kärsivillä M = 16,32 (SD = 5,84) ja spasmo-

disesta dysfoniasta kärsivillä M = 16,49 (SD = 4,68). AVQI:tä validoivassa tutkimuksessa 

kaikissa äänihäiriöryhmissä HNR:n keskiarvot olivat tosin vielä korkeammat: M = 18,66 

(SD = 4,71) (Maryn, Corthals ym., 2010). Praatin suorittamat AVQI:n HNR-mittaukset 

vaikuttavat näin sisäisesti yhtäpitäviltä, mutta niiden vertailukelpoisuus kirjallisuudessa 

mainittuihin viitearvoihin on näiden tulosten perusteella syytä kyseenalaistaa. 

Kepstraalisten mittausten osalta kirjallisuudessa ei ole listattu viitteellisiä raja-arvoja, 

mutta monessa uudessa tutkimuksessa todetaan niiden olevan jopa ensiluokkaisen hyviä 

kuvaamaan äänen laatupiirteitä sekä vokaaliäännöstä että jatkuvasta puheesta (Awan ym., 

2015; Lowell ym., 2012; Maryn ym., 2009; Shim ym., 2016). Tässäkin tutkimuksessa 

terveäänisten puhujien CPPS:n arvot M = 15,12 (SD = 2,03) vertautuivat häiriöryhmien 

arvoihin (äänihuulihalvauksessa M = 9,81; SD = 4,14 ja spasmodisessa dysfoniassa  

M = 11,33; SD = 2,09) tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Maryn, Corthals ym. (2010) 

saavat samalla metodilla mitattuna kuitenkin varsin erilaisia, paljon matalampia arvoja: 

heillä kontrolliryhmänkin CPPS oli vain M = 8,05 verrattain pienellä variaatiolla (SD = 

0,94). Sen sijaan näiden tutkijoiden CPP-arvot olisivat olleet vertailukelpoisia pro gradu 

-tutkielmani CPPS-tulosten kanssa. CPP komputoidaan 10 millisekunnin välein, kun taas 

CPPS kahden. Toisistaan poikkeavista arvoista huolimatta CPPS on osoittautunut tär-

keimmäksi yksittäiseksi AVQI:n piirteeksi (Maryn ym., 2009; Maryn, Corthals ym., 

2010). Käsillä olevassa tutkielmassakin CPPS korreloi AVQI-arvon kanssa kaikista piir-

teistä parhaiten (r = -0,96, r2 = 0,92). Korrelaatioista vedettävien johtopäätösten kanssa 

on kuitenkin syytä olla varovainen ja ottaa huomioon, että AVQI-arvon laskukaavassa 

piirteitä käytetään painotetusti eri kertoimilla. 

Piirteitä slope ja tilt verrattiin vain AVQI:n preliminääridataan. Slope-piirteen osalta tässä 

opinnäytetyössä saatiin terveäänisiltä puhujilta arvot M = -22,14 (SD = 3,73), äänihuuli-

halvauksesta kärsiviltä M = -26,52 (SD = 5,11) ja spasmodisesta dysfoniasta kärsiviltä  

M = -26,09 (SD = 4,04). AVQI:n kehittäjien aineistossa puolestaan normofonisilla puhu-

jilla slope sai arvot M = -23,31 (SD = 5,03) ja dysfonisilla M = -24,86 (SD = 4,99) (Ma-

ryn, Corthals ym., 2010). Suomenkielisessä aineistossa nähdään suuremmat ja siten tilas-

tollisesti merkitsevämmät erot keskiarvojen välillä. Molempien raporttien tuloksissa on 
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paljon hajontaa ja siten konsistenssi kärsii. Kuitenkin arvoja voi pitää keskenään yhtäpi-

tävinä. Suomenkielinen etenkin terveiden puhujien aineisto vaikuttaa alkuperäistä aineis-

toa tasaisemmin suoriutuvalta ja saavan myös parempia AVQI-arvoja. 

Tilt oli tässä pro gradu -tutkielmassa ainoa piirre, jonka keskiarvot erosivat tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan häiriöryhmien välillä. Mielenkiintoisesti myös ainoa terveäänisen 

ja häiriöryhmän välinen ero, joka ei ollut tilastollisesti merkitsevä, löytyi tilt-piirteestä 

kontrolliryhmän ja spasmodisen dysfonian väliltä. Tämän tutkielman tulosten valossa 

voisi siis ajatella, että tilt onnistuisi erottamaan spasmodisen dysfonian paremmin ääni-

huulihalvauksesta kuin terveestä äänestä. Tälle ei ole kuitenkaan olemassa näyttöä tilas-

tollisen merkitsevyyden lisäksi. Tiltin arvot vertautuvat Marynin, Corthalsin ym. (2010) 

esittämiin arvoihin seuraavasti: suomenkielisessä aineistossa terveäänisillä M = -12,22 

(SD = 0,77), alkuperäisaineistossa M = -10,51 (SD = 0,73). Häiriöryhmissä taas arvot 

ovat äänihuulihalvausryhmässä M = -11,05 (SD = 1,38) ja SD:ssä M = -11,96 (SD = 

0,69), jotka vertautuvat alkuperäisen aineiston dysfonisten puhujien keskiarvoon ja -ha-

jontaan M = -9,45 (SD = 1,38). Nähdään, että tämän piirteen tulokset eivät ole ollenkaan 

yhtäpitäviä, sillä suomenkielisessä aineistossa jopa häiriintyneiden äänten kepstrien reg-

ressiosuoran kulmat ovat jyrkempiä – ja siten parempaa äänenlaatua merkitseviä – kuin 

alkuperäisen aineiston normofonisilla puhujillakaan. Tässä voivat tulla kyseeseen kieli-

kohtaiset erot tai jopa mittausvirheen mahdollisuus. Keskihajontojen tarkastelun perus-

teella ei variaation pitäisi olla kovin suuri vaikute selittämään tulosten heterogeenisyyttä.  

 

 

5.1.3 Tutkimuksessa käsitellyt äänihäiriöt 

 

Hillebrand ja Houde (1996) totesivat monipiirreanalyysissä CPPS-piirteen korreloivan 

tutkituista piirteistä parhaiten vuotoisen äänenlaadun kanssa etenkin vokaalin tuotossa. 

Mukana tutkimuksessa oli myös äänihuulihalvauksesta kärsiviä (n = 4). Myös Gillespie 

ym. (2014) ja Peterson ym. (2013) osoittivat kepstraalisten mittausten (CSID-algoritmi ja 

CPP-piirre) olevan responsiivisia toteamaan äänihuulihalvauksen hoidosta saatu hyöty. 
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Myös tässä pro gradu -tutkielmassa CPPS oli aina tilastollisesti erittäin merkitsevä erot-

taja äänihäiriöisten ja terveäänisten puhujien välillä. Lisäksi piirre korreloi kaikista 

AVQI:n piirteistä vahvimmin itse AVQI-arvon kanssa.  

Hoffmanin ym. (2010) koiranpäitä hyödyntävässä tutkimusasetelmassa perinteisten piir-

teiden, kuten shimmerin, arvot paranivat äänihuulten medialisoinnin jälkeen. Myös 

muissa tutkimuksissa on todettu shimmerin arvojen tilastollisesti merkitsevää laskemista, 

vaikka esimerkiksi NHR-piirteen osalta tuloksissa olikin kirjavuutta (Lee ym., 2014; Ma 

& Yiu, 2006; Reijonen ym., 2002). Myös tutkielmassani sekä Shim, % että Shim, dB 

erosivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi äänihuulihalvauksen ja terveen äänen välillä. 

Little ym. (2011) eivät puolestaan löytäneet leikkaushoidon jälkeisissä mittauksissa juuri 

shimmer-arvon osalta tilastollisesti merkitsevää alentumista, joten tulokset ovat näiltä 

osin ristiriitaisia.  

Spasmodisen dysfonian kohdalla kirjallisuudessa raportoitiin tilastollisesti merkitsevää 

korrelaatiota CSID-mittausten ja asiantuntija-arvioiden välillä (Peterson ym., 2013; Roy 

ym., 2014). Myös tässä pro gradu -tutkielmassa kepstraalisen CPPS-piirteen huomattiin 

erottelevan terve ääni häiriöisistä äänistä tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p < 0,001). 

Parempaa vertailua kirjallisuuteen olisi saatu aikaan, mikäli pro graduni olisi ollut ääni-

häiriön hoidon seurantatutkimus. Tällaisenaan ryhmienvälinen terveäänisten ja äänihäiri-

öistä kärsivien henkilöiden arvojen vertailu ei ole täysin sama asia kuin kirjallisuudessa 

pääasiassa raportoidut ryhmänsisäiset ennen ja jälkeen -mittaukset. Näistä saatuja tulok-

sia voidaan pitää kuitenkin samansuuntaisina. Vertailua haittaa myös kirjallisuudessa 

yleinen äänihäiriöiden käsittely yhtenä omana äänihäiriöiden luokkanaan, jolloin mah-

dollisia äänihäiriökohtaisia eroja mittausten laadussa ei yleensä raportoida. 

Kirjallisuuskatsauksessa esiin nousi myös AVQI:hin kuulumattomia parametreja ja me-

netelmiä, jotka osoittautuivat tehokkaiksi erottamaan ja tunnistamaan äänihuulihalvausta. 

Näitä olivat koneoppimisen menetelmät PCA ja LDA (Khan & Farooq, 2011; Panek ym., 

2015; Saldanha ym., 2013) ja nonlinear recurrence period density entropy (RPDE) (Little 

ym., 2011). Näiden lisäksi myös akustisista piirteistä shimmer, jitter ja HNR todettiin 

erityisen sopiviksi äänihuulihalvauksen toteamiseen (Hoffman ym., 2010).  

Spasmodisen dysfonian osalta erityisen tehokkaiksi osoittautuivat oppivat neuroverkot 

(Schlotthauer ym., 2010) sekä AMPEX-työkalun piirteistä etenkin average voicing evi-

dence (AVE) (Van Immerseel & Martens, 1992). CSID-algoritmin (Peterson ym., 2013) 
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mittaukset olivat asiantuntija-arvioiden kanssa yhteneviä molempia häiriöryhmiä tutkit-

taessa. 

 

 

5.2 Tutkimuksen toteuttamisen ja luotettavuuden arviointi 

 

 

Tämän tutkimuksen pioneeriluonteen vuoksi päädyttiin siihen, että vaikka aineistossa on-

kin paljon hajontaa koehenkilöiden iän suhteen (ks. taulukko 1, s. 16), päätuloksiin sisäl-

lytetään silti kaikki 95 koehenkilöä. Näin saatiin kerätyksi mahdollisimman paljon dataa, 

mikä helpottaa AVQI:n normitusta suomen kieleen sekä ylipäätään auttaa arvokkaassa 

logopedisten viitearvojen keräämisessä. Tuloksia pyrittiin kuitenkin myös yhdenmukais-

tamaan hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Niitä esitettiin esimerkinomaisesti koe-

henkilöiden iän ja sukupuolen mukaan kaltaistettuna 60–69-vuotiaissa naisissa. Lisäksi 

verrattiin satunnaisotannalla valikoitunutta 20 hengen kontrolliryhmää jo valmiiksi tä-

mänkokoisiin häiriöryhmiin. Nämä tulokset olivat yhdenmukaisia koko aineistolla saatu-

jen tulosten kanssa, joten koko kontrolliryhmää voidaan tämän perusteella pitää sangen 

hyvänä edustuksena normaaliäänisistä suomenkielisistä puhujista. 

Äänitysolosuhteet Tampereella olivat molemmissa äänityspaikoissa identtiset ja standar-

dit täyttävät (Kent & Read, 2002, s. 102). Mikrofonin etäisyys oli kaikille puhujille lä-

hestulkoon sama, sillä pääpantamikrofoni oli asetettu 4 cm etäisyydelle puhujan suusta. 

Mikrofonin etäisyys oli ainoa askarruttava tekijä, sillä liian lähellä oleva mikrofoni voi 

aiheuttaa äänitiedostoon purkauksia klusiilien ja frikatiivien laukeamisäänistä (Baken & 

Orlikoff, 2000, s. 76). Näitä ei kuitenkaan korvakuulon perusteella juuri ilmennyt. 

 

 

5.2.1 AVQI mittarina ja sen käytettävyys 

 

AVQI on jo useaan kieleen validoitu äänenlaadun objektiivisen arvioinnin väline. Mitta-

rin erottelukyvystä terveen ja dysfonisen äänen välillä oli jo valmiiksi niin paljon näyttöä, 

että tässä tutkimuksessa hyvää erottelukykyä saattoi olettaa. AVQI on myös osoittanut 



42 
 

hyvää testi–uusintatesti-reliabiliteettia, ja sen on osoitettu korreloivan voimakkaasti asi-

antuntija-arvioiden kanssa (Barsties & Maryn, 2015, 2013; Maryn, De Bodt ym., 2010). 

AVQI:ta pidetään validina työkaluna äänenlaadun tarkasteluun. Epäluotettavaksi mittaria 

voi arvella silloin, kun puhujan ääni on niin häiriöinen, etteivät ainakaan muut kuin kvef-

renssidomainin piirteet (AVQI:ssa CPPS) pysty tunnistamaan sille lainkaan perustaa-

juutta. 

AVQI:n käyttöliittymään liittyy eräs olennaisesti mittarin käytön luotettavuutta haittaava 

tekijä. Koska AVQI-analyysit käyttävät kuvaajia, ne tulostuvat vain kuvatiedostoina. Tu-

lostuvan tiedoston tyyppiä skripti ei anna valita, eikä näin saada lainkaan esimerkiksi 

suoraan Excel-taulukoksi tulostuvaa tekstitiedostoa. Tutkijan on siis kirjoitettava arvot 

manuaalisesti tilasto-ohjelmaan. Tämä on huomattavasti hitaampaa ja työläämpää kuin 

perinteinen tekstin kopioiminen ja liittäminen. Kaiken lisäksi tämä lisää huomattavasti 

virheiden synnyn mahdollisuutta havaintomatriiseja laadittaessa. 

 

 

5.2.2 Tilastollinen analyysi 

 

Tuloksissa käytettiin asiaankuuluvia ja ajanmukaisia tilastollisia menetelmiä. Myös efek-

tikoko määritettiin Cohenin d:n avulla ja tulkittiin, mikä auttaa tutkimuksen vertailemi-

sessa muihin tutkimuksiin (Metsämuuronen, 2009, s. 469). 

Tutkimuksen tulosten tilastollista merkitsevyyttä päädyttiin raportoimaan tekemällä 

AVQI:lla kerätystä datasta useita kahden riippumattoman otoksen testejä. Tähän ratkai-

suun päädyttiin esimerkiksi kaikki ryhmät kerralla huomioivan yksisuuntaisen 

ANOVA:n sijaan, jotta saadaan tietoa eri ryhmien välisistä eroista. Tavoitteena ei ollut 

vain saada tietää, löytyykö ryhmien väliltä eroja, vaan spesifioida tarkemmin, minkä ryh-

mien väliltä erot löytyvät. Myös pelkän parametrittoman Mann-Whitneyn U -testin käyttö 

olisi häiriöryhmien pienehkön koehenkilömäärän vuoksi ollut perusteltavissa, mutta sen 

sijaan päädyttiin selitysvoimaltaan vahvemman parametrisen t-testin käyttöön niissä ta-

pauksissa, joissa aineisto oli selvästi normaalisti jakautunut.  
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5.2.3 Tutkimuksen aineisto 

 

Tätä tutkimusta varten saatiin valmiiksi Tampereen yliopistolla ja Tampereen yliopistol-

lisessa sairaalassa äänitetty aineisto. Aineisto ei kuitenkaan mahdollistanut hyvän koe-

asetelman luomista, sillä tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden ikä- ja sukupuolija-

kaumat eivät olleet tarpeeksi samankaltaiset kaikissa koehenkilöryhmissä. Lisäksi tutki-

mukseen osallistuneilta äänihäiriöpotilailta oltiin tehty vain yksi AVQI-mittaus, ja ääni-

tykset oli lisäksi tehty eri vaiheissa kuntoutusta. Jatkossa olisikin suotavaa yhdenmukais-

taa aineiston keruun käytäntöjä ja pyrkiä esimerkiksi epäekvivalenttiin kontrolliryhmä-

asetelmaan (Schiavetti, Orlikoff & Metz, 2015, s. 182). Tässä asetelmassa suoritettaisiin 

aina alkumittaus ennen kuntoutuksen alkamista, niin että häiriöryhmissä saataisiin selville 

alkutilanne. Tämä mahdollistaisi tarkemmin kontrolloidut tutkimusasetelmat kuin nykyi-

set, missä tahansa kuntoutuksen vaiheessa tehdyt mittaukset. Lisäksi alkumittausten 

käyttö lisäisi tutkimusten tulosten luotettavuutta, tutkimuksen validiteettia ja systematiaa, 

sekä mahdollistaisi AVQI:n käytön myös hoidon vaikuttavuuden seurannassa.  

Tutkimusasetelman heikkous ja aineistonkeruun epäsystemaattisuus selittynevät sillä, 

että Suomessa haluttiin alkaa toteuttaa AVQI:n validoimista heti mahdollisuuden tarjou-

duttua. Näin ollen käytettiin siis sitä potilasaineistoa, mikä juuri sillä hetkellä oli saata-

vissa. Näin tutkimukseen valikoitui heterogeeninen joukko eri ikäisiä ja eri kuntoutuksen 

vaiheessa olevia potilaita. Alku- ja loppumittauksia ei voitu toteuttaa systemaattisesti täl-

laiselle populaatiolle, joten kenties siksi päädyttiin järjestämään vain yksi mittauskerta. 

Myös mittauksen tehneen kliinikon työn aikapaine selittänee nykyisenlaiseen ratkaisuun 

päätymistä. Tavoitteena oli saada kerättyä mahdollisimman paljon ja suuntaa-antavaa ai-

neistoa mittarin validoimista varten mahdollisimman nopealla aikataululla.  

Äänihäiriöistä kärsivien tutkittavien ryhmien sisällä oli myös paljon heterogeenisyyttä. 

Paitsi ikäjakauma, myös äänihäiriön tyyppi ja vaikeusaste erosivat koehenkilöiden välillä 

selvästi toisistaan. Esimerkiksi spasmodisen dysfonian ryhmässä oli mukana sekä adduk-

torisesta että abduktorisesta variantista kärsiviä henkilöitä. Ryhmäjakoon ei kuitenkaan 

tässä tutkimuksessa puututtu, vaan kaikki saman äänihäiriöryhmän alle luokiteltavat hen-

kilöt käsiteltiin hieman keinotekoisesti osana häiriön pääryhmää, vaikka häiriön alatyy-

peissä olisi paljonkin eroja (ADSD:stä ja ABSD:stä ks. esim. Aronson & Bless, 2009, s. 

121, 127). 
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Tässä tutkimuksessa keskityttiin vain uuden äänenlaadun mittarin validoimiseen. Näin 

ollen moni muu äänihäiriön tutkimiseen olennaisesti liittyvä asia, kuten perkeptuaalinen 

arvio, jäi lähes kokonaan huomiotta. Tutkija toki vertasi omia korvakuulohuomioitaan 

AVQI-arvoihin, ja mittari vaikutti niiden kanssa yhtäpitävältä. Vain yhdessä tapauksessa 

AVQI:n antama terveen äänen arvo ei kuulostanut korvaani terveeltä, vaan oli katkeilevaa 

ja käheää. Kolmessa tapauksessa AVQI:n päätyessä dysfoniseen kuulin itse kuitenkin ää-

nen normofonisena. Näin ollen karkeasti 91/95 eli 96 %:ssa tapauksista olin mittarin 

kanssa samaa mieltä äänen häiriöisyydestä.  

 

 

 

5.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimuskysymykset 

 

 

Yksittäisen puheterapeuttiopiskelijan korvakuulo ei toki riitä vielä tieteelliseksi pohjaksi. 

Sen sijaan tutkimuskysymyksenä oleellinen olisi AVQI-arvojen vertaaminen eri asian-

tuntija-arvioihin, kuten GRBAS (Hirano, 1981) tai CAPE-V (Kempster ym., 2010). Myös 

AVQI-arvojen vertautumista muihin puhetta objektiivisesti analysoiviin algoritmeihin ja 

ohjelmiin kuten CSID (Peterson ym., 2013) ja MDVP (Kay Elemetrics, 2008) voitaisiin 

tulevaisuudessa tutkia. Vertailua voitaisiin tehdä myös yksittäisten akustisten parametrien 

tasolla, jotta niiden yhtäpitävyydestä eri mittarien välillä saataisiin parempi kuva. Tilas-

tollista merkitsevyyttä pelkästään AVQI:lla mitattujen arvojen välillä eri aineistoista ja 

eri kielistä voisi myös selvittää omassa tutkimuksessaan. Tässäkään pro gradu -tutkiel-

massa nimittäin ei eri tutkimusryhmien tuloksia analysoitu tilastollisesti, vaikka niitä kes-

kenään vertailtiinkin. 

AVQI antaa kuuden puheen akustisen parametrin ja näistä koostuvan yleisarvon verran 

objektiivista numeerista dataa, jonka vaatimukset alalla ovat lisääntymässä. Mikäli AVQI 

katsotaan validiksi työkaluksi suomen kielessäkin, tulee siitä helppokäyttöinen, huokea 

ja nopea ei-invasiivinen työkalu äänenlaadun arviointiin. Mittarin ilmoittamista arvoista 

saadaan tietoa ainakin äänihäiriön vaikeusasteesta, mahdollisesti tyypistäkin, mikä puo-

lestaan auttaa paremmin suuntaamaan ja yksilöimään äänen kuntoutusta. Tällä tavoin voi-

daan äänen kuntoutusta kohdentaa sitä eniten tarvitseville sekä perustella potilaiden tar-
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vetta saada rahoitusta kuntoutumiseensa. Myös puheterapeuttisen kuntoutuksen vaikutta-

vuutta voidaan arvioida entistä tehokkaammin tekemällä kuntoutusta saavalta henkilöltä 

AVQI-analyysit vähintään ennen ja jälkeen kuntoutusjakson. Myös edistymistä muille 

terveydenhuollon tahoille, omaisille sekä kuntoutujalle itselleen voi AVQI-analyysillä 

helposti demonstroida jopa kesken kuntoutusjakson. Mittari voisi helpon käytettävyy-

tensä vuoksi toimia myös kätevänä seulana ääntä kuormittavissa ammateissa työskente-

levien äänenlaadun seuraamisessa. Näin se voisi auttaa myös ääniergonomian ja äänihäi-

riöitä ennaltaehkäisevän epäsuoran terapian kohdentamisessa. 

Tässä tutkimuksessa ei löydetty merkittäviä eroja siitä, kuinka AVQI erottaa äänihuuli-

halvauksen spasmodisesta dysfoniasta. Verrattaessa yksittäisten piirteiden tasolla häi-

riöryhmien keskiarvoja toisiinsa tilastollisesti merkitsevää eroa löytyi ainoastaan piir-

teestä tilt of trendline through LTAS (regressiosuoran kulma). Se, miten tämä liittyy häi-

riöluokkien erottamiseen toisistaan, jos mitenkään, ei ole tämän pro gradu -tutkielman 

mittakaavassa selvitettävissä. Yksityiskohtaisempi analyysi etenkin spektraalisten ja 

kepstraalisten piirteiden vaikutuksesta sekä selitysvoimasta äänihäiriöiden erottamisessa 

olisi kiinnostava tulevaisuuden tutkimuskohde myös Suomessa. Myös suomen kielelle 

validoituja viitearvoja tarvitaan kipeästi edelleen – jopa klassisista puheen akustisista pa-

rametreista.  

Tässä pro gradu -tutkielmassa saatiin verrattain suurella aineistolla (N = 95) näyttöä siitä, 

että AVQI soveltuu suomen kielessäkin erottamaan tehokkaasti häiriöttömän äänen häi-

riöisestä äänestä. Tämän aineiston perusteella tuloksia voi yleistää vain äänihuulihalvauk-

seen ja spasmodiseen dysfoniaan, mutta AVQI:hin sisällytettyjen piirteiden on todettu 

pystyvän erottelemaan muistakin äänihäiriöistä kärsivien puhetta terveestä. Näin ollen 

tulokset voivat olla yleistettävissä muihinkin äänihäiriöihin. Sen sijaan tässä tutkimuk-

sessa ei saatu selvää osoitusta siitä, kykeneekö AVQI erottamaan äänihuulihalvauksen ja 

spasmodisen dysfonian laadullisesti toisistaan. 
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LIITE 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TUTKITTAVAN SUOSTUMUS 
 

Äänenlaadun akustiseen tutkimukseen osallistuville (Acoustic Voice Quality Index) 

 

Tutkimushenkilöinä aikuiset äänihäiriöpotilaat 

 

Minua on pyydetty osallistumaan yllämainittuun tieteelliseen tutkimukseen. Olen saanut 
tutkimuksesta kirjallista tietoa ja minulla on ollut mahdollisuus esittää siitä tutkijoille 
kysymyksiä kirjallisesti tai suullisesti. Olen perehtynyt tutkimuksen tarkoitukseen ja 
siinä käytettäviin menetelmiin, tutkimuksen hyötyihin ja haittoihin sekä tutkittavan 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin. 

 
Ymmärrän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja minulla on oikeus 

kieltäytyä siitä sekä perua suostumukseni milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Voin 

keskeyttää tutkimukseen osallistumisen missä tahansa vaiheessa ennen tutkimuksen 

päättymistä ilman, että siitä koituu minulle mitään haittaa. Mikäli peruutan suostumukseni 

tutkimukseen, minusta kerättyjä tietoja ei enää käytetä tutkimustarkoituksessa. Ymmärrän 

myös, että kaikki tutkimuksesta kerättävä tieto on luottamuksellista ja kaikki tunnistetiedot 

poistetaan ja tutkimuksen tulokset esitellään tutkittavan ryhmän keskiarvolukuina. 
 

 

Tampereella ___.___20__ 

 

 
Tampereella ___.___20__ 

 

 

Suostun osallistumaan tutkimukseen: 

 

 
Suostumuksen vastaanottaja: 

 

 

________________________________ 

 

 

______________________________  
tutkittavan allekirjoitus 

 
tutkijan allekirjoitus 

 
________________________________ 

nimen selvennys 

 
Elina Kankare/Eija Rorarius/Maija Siirilä 

 
________________________________  
Tutkittavan henkilötunnus 

 
________________________________  
Tutkittavan osoite 
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Tiedote tutkimuksesta  

potilaille 20.01.2015 

 

Tutkimus – Äänenlaadun akustisen 

arviointimenetelmän standardointi suomalaisille 

puhujille (Acoustic Voice Quality Index = AVQI) 

 
 

Pyydämme teitä osallistumaan tähän tutkimukseen, jossa tutkitaan 

äänenlaadun akustista arviointimenetelmää. Teitä pyydetään 

osallistumaan tutkimukseen, koska olette hoidettavana foniatrian 

poliklinikalla ääneen liittyneen vaivanne takia. Perehdyttyänne tähän 

tiedotteeseen, teille järjestetään mahdollisuus esittää kysymyksiä 

tutkimuksesta. Jos päätätte osallistua tutkimukseen, teiltä pyydetään 

suostumus tutkimukseen osallistumisesta. 

 

Tutkimuksen tarkoitus 

 

Tutkimuksen tavoitteena on saada akustiset viitearvot äänihäiriöiden ja 

terveen äänenlaadun erottamiseksi suomalaisilla puhujilla. Tavoitteena 

on saada ääniklinikoille ympäri Suomea käyttöön kansainvälinen 

akustinen äänenlaadun arviointimenetelmä. Samalla kartoitetaan 

tutkittavien omien äänioiretuntemusten ja äänestä mitattavien arvojen 

yhteyttä. Tästä syystä tarvitsemme suomalaisten äänihäiriöistä kärsivien 

sekä terveäänisten puhujien akustisia ääninäytteitä tutkimukseemme. 

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen 

eettinen toimikunta on arvioinut tutkimussuunnitelman ja antanut siitä 

puoltavan lausunnon. 

 

Tutkimuksen kulku 

 

Teille lähetetään vastaanottoajan ilmoituksen yhteydessä foniatrian 

poliklinikan tavanomaisesta toimintamallista poiketen kahden 

äänikyselyn sijaan myös kolmas lyhyt äänioirekysely. Ylimääräisen 

kyselyn täyttämiseen menee Teiltä aikaa arviolta 2–5 minuuttia. Kyselyyn 

vastaaminen antaa lisäarvoa myös tavanomaiselle puheterapeutin 

vastaanottokäynnille, mikäli päätätte olla osallistumatta tutkimukseen. 

Akustinen ääninäytteen tallennus ja analysointi kuuluu Tampereen 

yliopistollisen sairaalan foniatrian poliklinikan tavanomaiseen 

puheterapeutin tutkimukseen. Tutkimuksen analyyseihin käytetään 

puheterapeutin vastaanotolla nauhoitettuja äänitallenteita. Analyysin 

tulokset kirjataan puheterapeutin lausuntoon. Halukkailla tutkimukseen 

osallistuneilla on mahdollisuus saada päivittäisen äänenkäytön 

annosmittari päivän ajaksi käyttöönsä. Annosmittari ei tallenna puhetta, 

vaan se suorittaa äänen analyysin suoraan reaaliajassa ja laskee 

tallenteesta keskiarvot äänenkäytön määrälle, voimakkuudelle, 
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korkeudelle ja ympäristön melutasolle. Teille on varattu aika myös 

foniatrian erikoislääkärin vastaanotolla. Foniatri määrittää 

tutkimuksissaan Teille tarkan äänihäiriödiagnoosin. Foniatrin vastaanotto 

kuuluu foniatrian poliklinikan tavanomaisiin tutkimuksiin eikä erityisesti 

liity vain tähän tieteelliseen tutkimukseen. 

 

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit 

 

Saatte tutkimukseen osallistuessanne tavanomaisen puheterapeutin 

tutkimukseen liittyvän akustisten analyysien lisäksi, uuden tutkimuksen 

kohteena olevan akustisen äänenlaatuanalyysin tulokset itsellenne. Äänen 

tallennuksesta ja akustisesta analyysistä ei ole tutkittavalle haittaa eikä 

riskiä. 

 

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen 

 

Teistä kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti 

henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Teitä koskevasta 

tutkimusmateriaalista poistetaan kaikki tunnistetiedot ja tietonne 

koodataan tunnuskoodille. Tieto tunnuskoodista säilytetään 

tutkimustiedostossa, johon on vain tutkimuksen tekijöillä mahdollisuus 

päästä. 

 

Tulokset analysoidaan ryhmätasolla koodattuina, jolloin yksittäinen 

henkilö ei ole tunnistettavissa ilman koodiavainta. Koodiavainta, jonka 

avulla yksittäisen tutkittavan tiedot ja tulokset voidaan tunnistaa, 

säilyttää tutkimuksesta vastaava puheterapeutti Eliina Kankare eikä 

tietoja anneta tutkimuksen ulkopuolisille henkilöille. Lopulliset 

tutkimustulokset raportoidaan ryhmätasolla eikä yksittäisten tutkittavien 

tunnistaminen ole mahdollista. 

 

Tutkimustiedostoa ja tutkimuksen yhteydessä kerättyjä näytteitä 

säilytetään lukituissa kaapeissa Foniatrian poliklinikalla ja Tampereen 

yliopiston Puheen- ja äänentutkimuksen laboratoriossa. Sähköiset tiedot 

ovat foniatrian poliklinikan tietokoneella tutkijoiden käyttäjätunnuksen ja 

salasanan takana. Kerätty tutkimusmateriaali (nauhoitukset, foniatrin 

lausunnot, analyysitulokset) säilytetään foniatrian poliklinikan arkistossa 

(henkilötietolaki luku 7, 34−35 §). Materiaali säilytetään mahdollisesti 

toteutuvaa seurantatutkimusta varten 10 vuotta, ja sen jälkeen ne 

hävitetään (paperi materiaali silppuamalla ja sähköinen materiaali 

tuhotaan tietokoneilta). 

 

 



LIITE 2 (3) 

 

 

Tutkimuksella ei ole tällä hetkellä rahoittajaa, mutta tutkimukselle 

pyritään hakemaan rahoitusta Työsuojelurahastolta ja 

Kansaneläkelaitokselta. 

 

Vapaaehtoisuus 

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voitte keskeyttää 

tutkimuksen koska tahansa syytä ilmoittamatta. Tutkimuksesta 

kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen ei vaikuta millään tavalla 

hoitoonne. Voitte keskeyttää tutkimukseen osallistumisenne missä 

tahansa tutkimuksen vaiheessa ennen sen päättymistä ilman, että siitä 

koituu Teille mitään haittaa. Voitte myös peruuttaa tämän suostumuksen, 

jolloin teistä kerättyjä tietoja ei käytetä enää tutkimustarkoituksessa. 

 

Vakuutukset ja korvaukset 

 

Kuulutte sairaalassa tehtävien hoitotoimenpiteiden aikana 

potilasvahinko- ja terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavan 

vastuuvakuutuksen piiriin. 

 

Tutkimustuloksista tiedottaminen 

 

Saatte tutkimuksen henkilökohtaiset akustiset analyysitulokset itsellenne 

puheterapeutin lausunnon yhteydessä. Tutkimuksen tulokset julkaistaan 

kansainvälisissä ja kansallisissa äänitutkimuksen tieteellisissä julkaisuissa 

ja tutkimuksen osia voidaan käyttää opinnäytetöissä Tampereen 

yliopiston puhetekniikan ja vokologian tai logopedian oppiaineissa. 

 

Lisätiedot 

 

Pyydämme Teitä esittämään kysymyksiä tutkimuksesta foniatrian 

poliklinikan puheterapeutti Eliina Kankareelle/Eija Rorariukselle/Maija 

Siirirälle. 

 

Tutkijoiden yhteystiedot 

 

Tutkimuksen vastuuhenkilö on Eliina Kankare puheterapeutti, filosofian 

tohtori, Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays), foniatrian poliklinikka 

(PFO), puh. 03 31166834 eliina.kankare@pshp.fi 
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Muut tukijat 

 

Eija Rorarius puheterapeutti, filosofian maisteri, Tays, 

PFO, eija.rorarius@pshp.fi puh. 03 311 611 

 

Maija Siirilä puheterapeutti, filosofian maisteri, Tays, 

PFO, maija.siirila@pshp.fi puh. 03 311 611 

 

Marja Asikainen foniatria erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, Tays, PFO 

Marja.asikainen@pshp.fi puh. 03 311 611 

 

Sarkku Vilpas foniatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Tays, PFO 
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TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE  

     Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 14 § 
     Laatimispäivä 

7.12.2014 
 

       

        

        

1a 
Nimi     

Tampereen yliopistollinen sairaala, foniatrian poliklinikka ja Tampereen yliopisto Tutkimus-        

rekisterin Osoite     

PL 2000, Teiskontie 35 FINMED 6-7 3. kerros 33521 Tampere - pitäjä 

       
 Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)   

 Puheen- ja äänentutkimuksen laboratorio, Åkerlundinkaru 5, 4. kerros, 33014 Tampere 
     

1b Tampereen yliopistollinen sairaala, foniatrian poliklinikka vastaa tutkimuksen äänihäiriöpotilaiden 
Yhteistyö- tutkimuspapereista, analyysituloksista ja ääninäytteistä ja on vastuussa niiden hävittämisestä tässä 
hankkeena 

rekisteriselosteessa mainittuna aikana. 
  

tehtävän tut-   

kimuksen Tampereen yliopiston Puheen- ja äänentutkimuksen laboratorio on vastuussa terveäänisten 
tutkimuspapereista, analyysituloksista ja ääninäytteistä ja on vastuussa niiden hävittämisestä tässä osapuolet ja 

vastuunjako rekisteriselosteessa mainittuna aikana.   

        

1c Eliina Kankare     
Tutkimuk-        

sen vastuul-        

linen johtaja        

tai siitä vas-        

taava ryhmä        

       
1d Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja   

       

Tutkimuksen        

suorittajat Eija Rorarius, Maija Siirilä, Anne-Maria Laukkanen, Irma Ilomäki, Leena Rantanen 

        

2 
Nimi     

Eliina Kankare 
    

Yhteyshenki-     

lTö rekisteriä Osoite     

koskevissa 
- 

      

asioissa       
       

       

 Muut yhteystiedot (esim. puhelinnumero virka-aikana, sähköpostiosoit e)   

 -       
        

3 
Rekisterin nimi     

Äänenlaadun akustisen arviointimenetelmän standardointi suomalaisille puhujille (AVQI) Tutkimus 
       

- rekisteri        

 x kertatutkimus  seurantatutkimus   
 Tutkimuksen kesto     

 vuodet 2015 ja 2016     
  

4 Tutkimuksessa on tutkimushenkilöinä äänihäiriöpotilaita Tampereen yliopistollisen sairaalan 
Henkilötieto foniatrian poliklinikalta ja terveäänisiä verrokkeja joiden tutkimus tehdään Tampereen 
- jen 

yliopistossa. Henkilötietoja käsitellään, jotta tutkimuksessa voidaan tarvittaessa informoida 
käsittelyn 

tutkimushenkilöitä tutkimuksen kuluessa esille tulevista asioista ja heihin voidaan olla tarvittaessa tarkoitus 
yhteydessä. 
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5 Äänikyselyt ja esitiedot:     

Nimi, syntymäaika, ammatti, työpaikka, sairauteen vaikuttavat asiat, oireet, lääkkeet, harrastukset, Rekisterin 

tietosisältö tupakointi, muut sairaudet     

 Muut henkilökohtaiset tiedot:     

 Pituus, paino     

 Tutkimustulokset:     

 Subjektiivisen arvion tutkimustulokset, akustiset analyysitulokset, äänihäiriöpotilaiden foniatrin 
 antama tarkka diagnoosi, kuunteluanalyysin tulokset  

     

6 Tietolähteenä tutkittavalta kerätty tieto ja hänen lupansa tietojen käyttöön  
Säännönmu-        

kaiset tieto-        

lähteet        

    

7 Tutkimushenkilöt antavat kirjallisen suostumuksensa tutkimuksessa kerättyjen tietojen ja 
analyysien käyttöön tutkimuksellisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja käyttävät vain tutkimuksessa Tietojen sään- 

nönmukaiset mukana olevat tutkijat eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille.  

luovutukset        

      

8 Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.    
Tietojen siir-        

to EU :n tai        

ETA:n ulko-        

puolelle        
        

9   

Tiedot ovat salassapidettäviä 

    

x 
     

Rekisterin      

Manuaalinen aineisto: 
    

suojauksen     

periaatteet        

 Kerätty aineisto säilytetään lukitussa kaapissa Tampereen yliopistollisen sairaalan foniatrian 
 poliklinikalla ja Tampereen yliopiston Puheen- ja äänenkäytönlaboratoriossa. 
 Sähköiset tiedot ovat keskussairaalan ja yliopiston omistamalla tietokoneella tutkijan 
 käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Potilasmateriaalit ovat salassapidettäviä. 
       

  ATK:lla käsiteltävät tiedot:     

 x  käyttäjätunnus x salasana käytön rekisteröinti kulun valvonta 

   muu, mikä:     

      

      
 x  Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa 

  
  Peruste tunnistetietojen säilyttämiselle  
    

   Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska    

        

10   

Tutkimusrekisteri hävitetään 

    
      

Tutkimusai-       
      

neiston hä- x  Tutkimusrekisteri arkistoidaan ilman tunnistetietoja x tunnistetiedoin 
vittäminen        

tai arkistoin- Mihin:     
ti Tampereen yliopistollisen sairaalan foniatrian poliklinikan ja Tampereen yliopiston Puheen- ja 

 

 äänentutkimuksen laboratorion arkistoissa    
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Tutkimuksen luentateksti. Harmaalla korostettu alue näyttää, mikä osa luennasta on otettu 

mukaan jatkuvan puheen näytteisiin. 

 
 
 
 

 

Pohjantuuli ja aurinko 
 
 
 
 

 

Pohjantuuli ja aurinko väittelivät kummalla olisi enemmän voimaa, 

kun he samalla näkivät kulkijan, jolla oli yllään lämmin takki. Silloin he 

sopivat, että se on voimakkaampi, joka nopeammin saa kulkijan 

riisumaan takkinsa. Pohjantuuli alkoi puhaltaa niin että viuhui, mutta 

mitä kovempaa se puhalsi, sitä tarkemmin kääri mies takin 

ympärilleen, ja viimein tuuli luopui koko hommasta. Silloin alkoi 

aurinko loistaa lämpimästi, eikä aikaakaan, niin kulkija riisui 

manttelinsa. Niin oli tuulen pakko myöntää, että aurinko oli kuin olikin 

heistä vahvempi. 


