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levat kuunteluolosuhteet, keskusteluiden konteksti sekä puhujan kasvoilta saatava visuaalinen infor-

maatio voivat vaikuttaa siihen, miten prosessoimme puhetta. Aiemmassa tutkimuksessa tutkittiin luon-

nollisen puheen prosessointia ottaen huomioon erilaiset kuunteluolosuhteet sekä visuaalisen informaa-

tion saatavuus. Tutkimuksessa koehenkilöt tarkkailivat audiovisuaalisia keskusteluja muun puheen 
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Tarkkaavaisuuden vaatimusten lisäämiseksi keskustelun taustalla kuului äänikirjan lukua.  

Tulokset ja johtopäätökset. Aiemman tutkimuksen tavoin audiovisuaalisten keskusteluiden kuuntelu 

aktivoi puheen käsittelyn aivoalueita ohimolohkossa sekä alemmassa otsapoimussa, tarkkaavaisuuden 
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Aims. Speech processing has largely been studied in relatively simple paradigms, which do not take 

into account the variety of conditions people face in everyday situations. Yet, during natural conversa-

tions there are many factors that can affect the way we process speech, such as varying listening con-

ditions, context of the conversation and visual information a listener receives from the speaker´s face. 

A recent study examined how speech is processed in natural situations by considering different listen-

ing conditions and availability of visual information. Participants selectively attended to audio-visual 

conversations among other speech, while the audio-visual quality of conversations were modulated. 

Selective attention to the conversations increased activity in the speech processing areas of the superior 

temporal lobe and in the cortical attention network, but also in the posterior cingulate and orbitofrontal 

cortex. Previously, the latter brain areas have been associated with socio-emotional processing. There-

fore, it was assumed that the conversations might create a strong enough social context to activate these 

areas. The aim of the present research was to study whether these areas are activated due to the social 

context of conversations. This was examined by breaking the coherent plot of the conversations. Fur-

thermore, the present study aimed at clarifying how the coherence of conversations facilitates speech 

processing. The present study also aimed to replicate previous results associated with modulations of 

audio-visual quality of perceived speech.  

Methods. Functional magnetic resonance imaging data were collected from 20 adult participants, while 

the participants viewed audio-visual conversations. The amount of contextual information was modu-

lated by breaking the coherent plots of conversations. Furthermore, the auditory and visual quality of 

speech were modulated. Also, to increase need for cognitive control while processing the conversa-

tions, a speech audiobook was presented in the background.  

Results and conclusions. Attention to audio-visual speech activated cortical areas related to speech 

processing in temporal lobe and inferior frontal gyrus and areas related to attention in frontal lobe, as 

well as the medial brain areas assumed to be involved in social processing. The coherence of 

conversations did not modulate activations in the latter areas, implying that these areas were not 

activated due to social processing, but perhaps due to conceptual processing. The coherence of 

conversations increased activity in posterior superior temporal gyrus and temporal pole suggesting that 

a coherent context facilitates speech processing in both earlier and later phases of speech processing, 

possibly due to semantic priming. Modulation of audio-visual quality enhanced activity mainly in the 

same brain areas as in the previous study while increasing activation in the auditory cortex.  
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1 JOHDANTO 
 

Puheen prosessoinnin mekanismeja on tutkittu pitkään lähinnä sana- tai lausetasolla yk-

sinkertaisissa koetilanteissa, jotka eivät ota huomioon luonnollisten havaintotilanteiden 

moninaisuutta. Arjen keskusteluissa on kuitenkin läsnä useita tekijöitä, jotka vaikuttavat 

siihen, miten prosessoimme puhetta. Näitä tekijöitä ovat muun muassa vaihtelevat kuun-

teluolosuhteet, keskustelun konteksti sekä puhujan kasvoilta saatava visuaalinen infor-

maatio. Arjessa ympäristön häly sekä muut ympärillä käytävät keskustelut voivatkin 

tehdä puheen käsittelystä haastavaa (Evans ym., 2016) esimerkiksi, kun keskustelemme 

ystävämme kanssa ravintolassa tai ruuhkabussissa. Tosin keskustelun konteksti ja visu-

aalisen informaation saatavuus voivat edesauttaa puheen käsittelyä erityisesti tällaisissa 

tilanteissa (McGettigan, Faulkner, Altarelli, Obleser, Baverstock & Scott, 2012). Voikin 

olla, että kontekstuaalisen ja visuaalisen tiedon avulla voidaan kompensoida arjen huo-

noja kuunteluolosuhteita ja näin tehdä puheen prosessoinnista tehokasta myös epäsuotui-

sissa tilanteissa. Kuitenkin vaikka erilaisten kuunteluolosuhteiden, keskustelun konteks-

tin sekä visuaalisen informaation on osoitettu vaikuttavan puheen prosessointiin, nykyiset 

puheen prosessoinnin teoriat (Friederici, 2012; Hickok & Poeppel, 2007; Liebenthal & 

Möttönen, 2017) eivät ota näitä tekijöitä huomioon.  

Äskettäin tehdyssä tutkimuksessa (Leminen, Verwoert, Moisala, Salmela & Alho, 

valmisteilla) tutkittiin audiovisuaalisen puheen prosessointia erilaisissa kuunteluolosuh-

teissa. Tutkimuksessa koehenkilöt tarkkailivat audiovisuaalisia keskusteluja muun pu-

heen joukosta, samalla kun keskusteluiden audiovisuaalista laatua vaihdeltiin. Keskuste-

luiden kuuntelu voimisti aktivaatiota puheen käsittelyn aivokuorialueilla, tarkkaavaisuu-

den säätelyyn osallistuvien aivoalueiden verkostossa sekä aivojen pihtipoimun takaosassa 

ja orbitofrontaalisella aivokuorella. Viimeksi mainittujen mediaalisten aivoalueiden akti-

vaatio on aiemmin yhdistetty muun muassa sosioemotionaaliseen prosessointiin. Näiden 

alueiden aktivoituminen olikin verrattain yllättävää, sillä keskusteluista oli tehty mahdol-

lisimman neutraaleja. Tutkimus jättikin auki kysymyksen siitä, miten nämä mediaaliset 

alueet osallistuvat luonnollisen puheen prosessointiin. Lisäksi, vaikka tutkimus otti huo-

mioon useita luonnollisten tilanteiden tekijöitä, kontekstin vaikutusta puheen käsittelyyn 

ei tutkittu. Tämän tutkimuksen päätavoitteena olikin selvittää, miten ihmiset hyödyntävät 

keskusteluiden kontekstuaalista informaatiota luonnollisissa tilanteissa ja tutkia, joh-

tuivatko aiemmassa tutkimuksessa aktivoituneiden mediaalisten alueiden aktivaatiot kes-

kusteluiden herättämästä sosiaalisesta kontekstista.  



  2 

1.1 Puheen prosessointi kontekstissa  

 

Kielellisellä kontekstilla tarkoitetaan sitä ympäristöä, jossa kieltä käsitellään. Kontekstu-

aalinen tieto perustuu siihen, mitä tiedämme kielestämme, maailmasta ja sen hetkisestä 

tilanteesta. Tämän tiedon oletetaan olevan varastoitunut semanttisen muistin laajaan ver-

kostoon (Binder, Desai, Graves & Conant, 2009). Kontekstuaalisella tiedolla näyttäisi 

olevan tärkeä rooli puheen prosessoinnissa. Tähän viittaisi muun muassa se, että konteks-

tin kannalta todennäköisten lauseiden käsittely on helpompaa, kuin epätodennäköisten 

lauseiden (Davis ym., 2011; McGettigan ym., 2012; Miller & Isard, 1963; Obleser ym., 

2007) ja se että sanojen muistaminen osana lauseita on helpompaa, kuin yksittäisten sa-

nojen muistaminen (Miller, Heise & Lighten, 1951). Kontekstin on todettu edesauttavan 

puheen prosessointia erityisesti silloin, kun puheen laatu on heikko (Davis ym., 2011; 

Miller & Isard, 1963; Obleser ym., 2007). Voikin olla, että koherentti konteksti tehostaa 

puheen käsittelyä erityisesti silloin, kun se on haastavaa. Tähän viittaisi myös se, että 

kontekstin on nähty edesauttavan puheen prosessointia silloin, kun käsitellään myöhään 

opittua vierasta kieltä (Golestani ym., 2009).  

Kontekstin vaikutusta puheen prosessointiin on selitetty niin kutsutun semanttisen 

virittymisen (engl. priming) avulla (Kutas & Federmeier, 2000; Neely ym., 1989). Virit-

tymisellä tarkoitetaan ilmiötä, jossa kohdesana tunnistetaan nopeammin ja tunnistusvir-

heiden määrä vähenee, kun sanaa edeltää siihen semanttisesti liittyvä viritesana (Meyer 

& Schvaneveld, 1971). Virittymistä on nähty tapahtuvan useiden mekanismien kautta pu-

heen käsittelyn eri vaiheissa ennen leksikaalista valintaa sekä leksikaalisen valinnan jäl-

keen (Neely ym., 1989; Traxler, Foss, Seely, Kaup,& Morris, 2000). Leksikaalisella va-

linnalla tarkoitetaan puheen käsittelyn vaihetta, jossa fonologisen tiedon perusteella useat 

muistiin varastoituneet sanaedustukset aktivoituvat ja kilpailevat valituksi tulemisesta 

(Marslen-Wilson, Moss & Van Halen, 1996; McClelland & Elman, 1986; Norris, 1994). 

Ennen leksikaalista valintaa virittyminen voi tapahtua automaattisesti tai odotusten pe-

rusteella (Neely ym., 1989; Traxler ym., 2000). Automaattista virittymistä oletetaan ta-

pahtuvan, kun fonologisen informaation perusteella aktivoituneet sanaedustukset virittä-

vät niihin semanttisesti liittyviä sanoja (Collins & Loftus, 1975). Ajatuksen mukaan ak-

tivaatio ikään kuin levittäytyy käsitteestä toiseen semanttisessa verkostossa. Tosin tämän-

kaltaista virittymistä on todettu tapahtuvan vain, kun sanat ovat hyvin voimakkaasti yh-

teydessä toisiinsa (Ratcliff, 1987; Traxler ym., 2000). Odotusten kautta tapahtuva viritty-

minen perustuu ajatukseen, että kontekstin avulla pystytään ennustamaan todennäköisesti 
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esiintyvää tietoa ja virittämään sitä semanttisesta muistista (Kutas & Federmeier, 2000). 

Näin kontekstiin sopiva tieto olisi helpommin saatavilla ja mahdollistaisi nopeamman ja 

tehokkaamman puheen prosessoinnin. Ihmisten onkin havaittu muodostavan puhetta 

kuunnellessaan semanttisia ja fonologisia ennustuksia tulevasta puhevirrasta (Newman & 

Connolly, 2009). Automaattisen ja odotusten perusteella tapahtuvan virittymisen lisäksi, 

konteksti voi vaikuttaa puheen prosessointiin sanaedustusten aktivoitumisen jälkeen 

(Neely ym., 1989; Traxler ym., 2000). Tässä postleksikaalisessa mekanismissa sana py-

ritään integroimaan kontekstin perusteella muodostettuun ylemmän tason edustukseen tai 

tilannemalliin (Gernsbacher, Varner & Faust, 1990; Zwaan, Langston & Graesser, 1995) 

ja sanaa viritetään, jos se on helposti integroitavissa edustukseen. 

Kontekstin vaikutusta puheen prosessointiin on tyypillisesti tutkittu jännitevaste-

tutkimuksissa, joissa koehenkilöille esitetään lauseita, joihin on sijoitettu lauseen kon-

tekstin kannalta hyvin tai huonosti ennustettava kohdesana (Kutas & Federmeier, 2000). 

Tässä niin kutsutussa N400-paradigmassa huonosti ennustettavien kohdesanojen on 

nähty suurentavan jännitevasteen amplitudia noin 400 millisekuntia kohdesanan esittämi-

sen jälkeen. Tämän N400-vasteen amplitudimuutoksen on ajateltu reflektoivan lisäpon-

nisteluja, joita tarvitaan yllättävän sanan integroimiseen osaksi lausetta. N400-asetelmaan 

on käytetty myös fMRI-tutkimuksissa, joissa huonosti ennustettavien lauseiden käsittely 

on liitetty voimistuneeseen aktivaatioon kuuloaivokuorella (Davis ym., 2011; Friederici 

ym., 2003; Obleser, ym., 2007). Nämä tulokset tukevatkin jännitevastetutkimusten tulok-

sia. Toisaalta kontekstin vaikutusta puheen prosessointiin on tutkittu myös esittämällä 

koehenkilöille koherentteja tarinoita tai irrallisia lauseita (Flecher, ym. 1995; Tylén ym., 

2015). Näissä tutkimuksissa kuuloaivokuoren aktivaation on nähty voimistuvan koehen-

kilöiden kuunnellessa koherentteja tarinoita irrallisiin lauseisiin verrattuna. Nämä tutki-

mustulokset ovat hieman ristiriidassa ajatuksen kanssa, että kontekstiin sopimattoman tie-

don käsittelyyn tarvittava lisäponnistelu aiheuttaisivat korostunutta aktivaatiota kuuloai-

vokuorella. Erot tutkimusten välillä voivat kuitenkin selittyä eroilla tutkimusasetelmissa. 

Voikin olla, että toisistaan irrallisia lauseita prosessoidessa, koehenkilöt eivät yritä muo-

dostaa näistä koherenttia edustusta. Tällöin odotusten perusteella tapahtuvaa virittymistä 

ei välttämättä tapahdu samaan tapaan kuin N400-paradigmassa, eikä näin ollen N400-

tyyppistä vastetta saada näkyviin.  

Kuuloaivokuoren aktivaation muutosten lisäksi kontekstuaalisen tiedon saatavuu-

den on fMRI-tutkimuksissa nähty korostavan aktivaatiota aivojen mediaalisilla alueilla, 

erityisesti pihtipoimun takaosassa (engl. posterior cingulate cortex, PCC) N400-
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asetelmassa (Obleser & Kotz, 2009; Obleser ym., 2007) sekä tutkimuksissa, joissa koe-

henkilöt prosessoivat koherentteja tai epäkoherentteja tarinoita (Ferstl ym., 2008; Tylén 

ym., 2015). PCC on aiemmin liitetty muun muassa tiedon hakuun muistista (Gainotti, 

Almonti, Di Betta, & Silveri, 1998; Mar, 2011; Vincent ym., 2006), narratiivien integraa-

tioon (Ferstl & Cramon, 2002) sekä koherenttiuden saavuttamiseen lauseiden yli (Xu, 

Stefan, Grace, Carol & Allen, 2005). Lisäksi huomionarvoista on, että PCC sekä muita 

koherenttien tarinoiden prosessointiin liitettyjä alueita, kuten mediaaliset etuotsalohko-

alueet (Flecher, ym. 1995; Mar, 2011) on liitetty sosiaaliseen kognitioon ja mielenteorian 

prosesseihin (Bzdok ym., 2012; Mar, 2011). Mielenteorialla tarkoitetaan yksinkertaiste-

tusti ihmisen kykyä arvioida toisten mielentiloja (Frith & Frith, 2003). Toisaalta PCC:n 

ja mediaalisten etuotsalohkoalueiden on nähty kuuluvan kulmapoimun (engl. angylar gy-

rus), reunanpäällyspoimun (engl. supramarginal gyrus) sekä alimman otsalohkopoimun 

(engl. inferior frontal gyrus, IFG) kanssa semanttiseen verkostoon, joka osallistuu se-

manttiseen prosessointiin eri toimintojen kautta, esimerkiksi hakemalla ja yhdistelemällä 

semanttista tietoa, ylläpitämällä sitä muistissa tai muodostamalla tilannemalleja (Binder, 

ym. 2009). Voidaankin ajatella, että näille kaikille prosesseille sekä koherentin puheen 

käsittelylle on yhteistä käsitteellisen tiedon prosessointi, joka voisi selittää alueiden osal-

listumista hyvin erilaisiin tehtäviin (Binder & Desai, 2011). Tosin tutkimusta eri aivoalu-

eiden tavoista osallistua koherentin puheen prosessointiin tarvitaan yhä.  

 

 

1.2 Tarkkaavaisuus luonnollista puhetta prosessoitaessa 

 

Arjessa kohtaamme päivittäin tilanteita, joissa joudumme kuuntelemaan puhetta epäsuo-

tuisissa kuunteluolosuhteissa. Luonnollisissa tilanteissa puheen käsittelyä voi vaikeuttaa 

muut samaan aikaan taustalla käytävät keskustelut sekä ympäristön hälystä johtuva pu-

heen auditiivisen laadun heikkeneminen. Nämä tekijät haastavat puheen käsittelyä hie-

man eri tavoin. Pystyäkseen tarkkailemaan tiettyä puhujaa muiden puhevirtojen joukosta, 

ihmisen on eroteltava ääniä toisistaan ja ryhmiteltävä ne koherenteiksi äänivirroiksi 

(Fritz, Elhilali, David & Shamma, 2007; Shinn-Cunningham, 2008). Tätä kykyä kutsu-

taan auditiiviseksi valikoivaksi tarkkaavaisuudeksi (Näätänen, 1992). Huono auditiivinen 
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laatu taas vaikeuttaa puheen prosessoimisen kannalta tärkeiden puheen piirteiden erotte-

lua (Shinn-Cunningham, 2008). Ajatellaan, että näiden piirteiden erottelun helpotta-

miseksi voidaan ottaa käyttöön kognitiivisen kontrollin prosesseja (Evans ym., 2016). 

Vaikka puheeseen ja muihin ääniin kohdistuvaa valikoivaa tarkkaavaisuutta on 

tutkittu pitkään (Cherry, 1953), sen mekanismit tunnetaan edelleen melko huonosti. Jän-

nitevastetutkimuksissa äänien prosessoimiseen liittyvissä jännitevasteissa on nähty hyvin 

varhaisia (Hillyard, Hink, Schwent & Picton, 1973) sekä myöhempiä ja pidempi kestoisia 

tarkkaavaisuuteen liittyviä muutoksia (Alho, Sams, Paavilainen, Reinikainen & 

Näätänen, 1989; Näätänen, 1975). Varhaisten jännitevastemuutosten on ajateltu viittaa-

van siihen, että tarkkaavaisuuden avulla voidaan korostaa tarkkailtua äänivirtaa proses-

soinnin varhaisissa vaiheissa kuuloaivokuorella äänivirran akustisten ominaisuuksien pe-

rusteella (Fritz ym., 2007; Hillyard, Hink, Schwent & Picton, 1973). Myöhäisempien jän-

nitevastemuutosten on ajateltu olevan lähtöisin otsalohkosta (Näätänen, 1992). Aisti-in-

formaatiota vastaanottavilla alueilla tapahtuvien tarkkaavaisuuteen liittyvien toiminnal-

listen muutosten ajatellaankin tapahtuvan otsa- ja päälakilohkon verkoston ohjauksessa 

(Corbetta & Shulman, 2002). Auditiivisissa tehtävissä tämän verkoston oletetaan osallis-

tuvan tarkkaavaisuuden suuntaamiseen ja ylläpitoon sekä kuuloaivokuorella tapahtuvaan 

tarkkaavaisuuden kohteina olevien äänten valintaan pidemmälle vietävään käsittelyyn 

(Alho ym., 1999; Näätänen, 1992; Alho, Salmi, Koistinen, Salonen & Rinne, 2015). 

fMRI-tutkimuksissa tarkkaavaisuuden suuntaamisen tiettyyn puhevirtaan on ha-

vaittu korostavan aktivaatiota ylimmässä ohimolohkon poimussa (engl. superior tempo-

ral gyrus, STG) ja ylimmässä ohimolohkon uurteessa (engl. superior temporal sulcus, 

STS) (Alho, Rinne, Herron & Woods , 2014; Alho ym., 2003; Alho ym., 2006; Hill & 

Miller, 2009). Nämä tulokset tukevatkin ajatusta siitä, että tarkkaavaisuuden avulla voi-

daan korostaa tarkkaillun äänivirran käsittelyä puheen varhaisissa vaiheissa. STG/STS:n 

aktivaation lisäksi aiemmassa tutkimuksessa (Leminen, ym., valmisteilla) tarkkaavaisuu-

den nähtiin korostavan aktivaatiota myös vasemman ohimolohkon kärjessä (engl. tempo-

ral pole, TP). TP:n on nähty osallistuvan kielellisen käsittelyn myöhempiin vaiheisiin, 

muun muassa kielen syntaktisen prosessoinnin ja semanttisen integroinnin kautta 

(Humphries, Love, Swinney & Hickok, 2005; Humphries, Willard, Buchsbaum & 

Hickok, 2001; Vandenberghe, Nobre & Price, 2002). TP:n aktivoituminen jatkuvaa pu-

hetta tarkkaillessa, viittaisi siihen, että tarkkaillun puhevirran käsittelyä voidaan korostaa 

myös puheen käsittelyn myöhemmissä vaiheissa. Ohimolohkon aktivaation sijaan, otsa- 

ja päälakilohkon aktivaatioita ei ole yhtä systemaattisesti nähty fMRI-tutkimuksissa, 
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joissa koehenkilöt ovat valikoivasti tarkkailleet jatkuvaa puhetta (Alho ym., 2006; Scott, 

Rosen, Wickham, & Wise, 2004). Kuitenkin Hill ja Miller (2010) raportoivat aktivaatiota 

otsalohkon alueella, kun koehenkilöt suuntasivat tarkkaavaisuutensa puhuttuihin lausei-

siin muiden puhuttujen lauseiden joukosta. Voikin olla, että jatkuvan puheen prosessoin-

nin ollessa hyvin automaattista, kognitiivista kontrollia ei tarvita samaan tapaan, kuin esi-

merkiksi ääniä tarkkaillessa, mutta otsa- ja päälakilohkon alueet voidaan ottaa käyttöön 

myös jatkuvaa puhetta tarkkaillessa tarkkaavaisuuden vaatimusten kasvaessa (Alho ym., 

2006), esimerkiksi puheen laadun ollessa huono (Friederici, Meyer, & von Cramon, 2000; 

Spitzer, Desimone & Moran, 1988). 

Arjen tilanteissa puheen heikko auditiivinen laatu voikin edelleen lisätä kognitii-

visen kontrollin ja tarkkaavaisuuden vaatimuksia. Tähän viittaisi muun muassa fMRI-

tutkimukset, joissa heikkolaatuisen puheen prosessoinnin on raportoitu korostavan akti-

vaatiota tarkkaavaisuuden verkostossa (Davis & Johnsrude, 2003; Evans ym., 2016; Hill 

& Miller, 2009; Obleser ym., 2007; Wild ym., 2012). Aktivaation korostuminen tarkkaa-

vaisuuden verkostossa heikon auditiivisen laadun aikana viittaisi siihen, että puheen kä-

sittelyä edesautetaan vaikeissa kuunteluolosuhteissa tarkkaavaisuuden prosesseilla. Tark-

kaavaisuuden verkoston lisäksi auditiivisen laadun muutosten on nähty moduloivan akti-

vaatiota puheen käsittelyn alueilla ohimolohkossa ja otsalohkon alaosissa (Davis & 

Johnsrude, 2003; McGettigan ym., 2012; Obleser ym., 2007; Scott ym., 2004), jossa 

aktivaatio on ollut voimakkaampaa hyvälaatuisen puheen aikana verrattuna 

heikkolaatuiseen puheeseen. Voimakkaamman aktivaation ajatellaan johtuvan siitä, että 

puheen prosessointia pystytään korostamaan, kun saatavilla olevan auditiivisen informaa-

tion määrä on suurempi (Shinn-Cunningham, 2008).  

Tarkkaavaisuuden prosessien ja semanttisen kontekstin yhteyttä puheen käsitte-

lyssä on tutkittu melko vähän erityisesti aivotutkimuksissa. Kuitenkin behavioraalisten 

tulosten perusteella näyttäisi siltä, että konteksti voi vaikuttaa tarkkaavaisuuden proses-

seihin valikoivan tarkkaavaisuuden tehtävissä sekä silloin, kun puheen laatu on heikko. 

Esimerkiksi Van Engen (2014) tutkimusryhmineen raportoi kontekstin edesauttavan pu-

heen prosessointia valikoidun tarkkaavaisuuden tehtävässä, kun koehenkilöt tarkkailivat 

audiovisuaalista puhetta. Lisäksi on havaittu, että ei-tarkkailtu puhevirta häiritsee halutun 

puhevirran käsittelyä enemmän, kun virrat ovat semanttisesti samankaltaisempia (Morray 

& Taylor, 1958; Treisman, 2012). Treisman (2012) esitti tämän johtuvan siitä, että kun 

puhetta tarkkaillessa kontekstiin sopivaa tietoa viritetään, niin myös ei-tarkkaillusta pu-
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hevirrasta kontekstiin sopivat sanat tulevat helpommin valituksi. Voi siis olla, että kon-

tekstin avulla voidaan edesauttaa myös tarkkaavaisuuden ylläpitämistä tietyssä puhevir-

rassa, ainakin jos tarkkailtu ja ei-tarkkailtu puhevirta eroavat sisällöltään toisistaan. Pu-

heen ollessa huononnettua konteksti voi taas pienentää kognitiivisen kontrollin vaatimuk-

sia. Wagner tutkimusryhmineen (2016) sekä Lash ja Wingfield (2014) ehdottivat epäsel-

vän puheen aiheuttavan useampien tulkintojen tekemistä puhevirrasta. Näin ollen kon-

tekstin rajoittaessa mahdollisia leksikaalisia tulkintoja, se mahdollistaisi tehokkaamman 

ja nopeamman puheen käsittelyn ja pienentäisi kognitiivisen kontrollin tarvetta. Tosin 

tarkkaavaisuuden mekanismien ja kontekstuaalisen tiedon saatavuuden yhteydestä pu-

heen prosessoinnissa tiedetään vielä hyvin vähän.  

 

 

1.3 Audiovisuaalisen puheen prosessointi 

 

Arjen keskusteluissa saamme auditiivisen informaation lisäksi tietoa puhujan kasvoilta 

sekä muista eleistä. Jo 1970-luvulla McGurk ja MacDonald (1976) havaitsivat visuaalisen 

informaation vaikuttavan puheen auditiiviseen havaitsemiseen. Tutkimuksessa koehenki-

löille esitettiin yksinkertaisia konsonantti-vokaali tavuja samaan aikaan sekä auditiivi-

sesti että visuaalisesti. Eri modaliteeteissa esitetyt tavut koostuivat samasta vokaalista, 

mutta eri konsonantista. Tutkimuksessa koehenkilöt raportoivat usein kuulevansa jotakin 

näiden kahden eri modaliteeteissa esitetyn tavun väliltä. Tutkijat ajattelivat tämän johtu-

van siitä, että ihmiset yhdistävät auditiivista ja visuaalista informaatiota luonnostaan il-

man, että kumpikaan modaliteetti selvästi hallitsee toista. Visuaalisen informaation suuri 

vaikutus puheen käsittelyssä on siis ollut tiedossa jo pitkään. Myöhemmissä tutkimuk-

sissa on havaittu, että visuaalinen informaatio edesauttaa puheen käsittelyä erityisesti sil-

loin, kun äänenlaatu on heikko (Callan ym., 2003; Crosse, Liberto & Lalor, 2016; 

McGettigan ym., 2012; Peelle & Sommers, 2015) tai kun puhetta havaitaan muiden ää-

nien joukosta (Golumbic, Cogan, Schroeder & Poeppel, 2013). 

Visuaalisen informaation ajatellaan vaikuttavan puheen käsittelyyn tarjoamalla 

tietoa auditiivisen syötteen sisällöstä sekä ajoituksesta (Peelle & Sommers, 2015). Puhetta 

kuunnellessa pystymme esimerkiksi havainnoimaan puhujan kasvoilta eri äänteiden arti-

kulaatiopaikkoja ja siten erottelemaan sanojen merkityksiä. Esimerkiksi sanat [suku] ja 

[puku] näyttävät äännettäessä visuaalisesti samoilta ensimmäistä äännettä lukuun otta-
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matta. Tämä visuaalinen vihje voi auttaa pienentämään mahdollisia leksikaalisia tulkin-

toja ja näin edesauttaa puheen prosessoimista (Peelle & Sommers, 2015). Visuaalisten 

vihjeiden avulla kuuntelija voi myös jossain määrin ennustaa tulevaa puhesignaalia. Ar-

tikulaatioliikkeiden onkin nähty edeltävän auditiivista syötettä noin 100–300 ms 

(Chandrasekaran, Trubanova, Stillittano, Caplier & Ghazanfar, 2009). Tämän informaa-

tion avulla voidaan ennakoida puheen alkamista ja tehostaa puheen prosessointia koros-

tamalla sensitiivisyyttä kyseiselle puhevirralle kuuloaivokuorella (Peelle & Sommers, 

2015). Tavujen tunnistamisen onkin osoitettu paranevan, vaikka visuaalinen vihje ei si-

sältäisi informaatiota tavun identiteetistä, vaan ainoastaan sen ajoituksesta (Kim & Davis, 

2003).  

Kuvantamistutkimuksissa audiovisuaalisen puheen prosessointi on yhdistetty ko-

rostuneeseen aktivaatioon kuuloaivokuorella (Crosse, Butler & Lalor, 2015), (Crosse 

ym., 2016) (Golumbic ym., 2013). Nämä tulokset tukevatkin ajatusta siitä, että 

visuaalisen informaation avulla pystytään tehostamaan puheen käsittelyä korostamalla 

sensitiivisyyttä puhevirralle kuuloaivokuorella (Peelle & Sommers, 2015). Kuuloaivo-

kuoren aktivaation lisäksi audiovisuaalisen puheen käsittely on systemaattisesti yhdis-

tetty aktivaation STG ja STS:n takaosissa sekä päälakilohkon alaosissa, jossa auditiivisen 

ja visusaalisen informaation yhdistämisen ajatellaan tapahtuvan (Beauchamp, Lee, Argall 

& Martin, 2004; Beauchamp, Nath & Pasalar, 2010; Bernstein, Wagner & Ponton, 2008; 

Calvert & Campbell, 2003; Pekkola ym., 2006; Sekiyama, Kannoc, Miura & Sugita, 

2003). Edelleen puheen audiovisuaalinen prosessointi on yhdistetty motoristen alueiden 

aktivaatioon (Callan ym., 2003; Peelle & Sommers, 2015). Tämän on tulkittu johtuvan 

siitä, että artikulaatioliikkeiden näkeminen aktivoi vastaavia puhemotorisia alueita kuun-

telijan aivoissa. 

 Visuaalisen ja kontekstuaalisen tiedon yhteyttä puheen käsittelyssä on tutkittu 

melko vähän. Tosin McGettigan tutkimusryhmineen (2012) tutki kontekstin vaikutusta 

audiovisuaalisesti esitettyjen lauseiden prosessointiin. He esittivät koehenkilöille erilai-

silla audiovisuaalisilla laaduilla lauseita, joissa oli hyvin tai heikosti ennustettava kohde-

sana. He havaitsivat interaktion lauseiden ennustettavuuden, visuaalisen informaation 

saatavuuden ja auditiivisen laadun välillä, mutta ainoastaan behavioraalisissa tuloksissa. 

Heidän mukaansa konteksti edesauttoi puheen käsittelyä enemmän, kun puheen visuaali-

nen ja auditiivinen laatu olivat heikkoja. Visuaalisen, auditiivisen ja kontekstuaalisen in-
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formaation yhteisvaikutusten tutkiminen on tosin vielä hyvin alkutekijöissä ja lisätutki-

muksia tarvitaan siitä, miten nämä luonnollisten keskusteluiden osatekijät vuorovaikutta-

vat toistensa kanssa.  

 

 

1.4 Aivoaktivaatiokuvioiden muutokset luonnollista puhetta tarkkail-

lessa  

 

Leminen ja työryhmä (valmisteilla) tutkivat äskettäin puheen prosessointia luonnollisissa 

tilanteissa, ottaen huomioon erilaiset kuunteluolosuhteet sekä visuaalisen informaation 

saatavuuden. Tutkimuksessa koehenkilöille esitettiin audiovisuaalisia keskusteluita, joita 

heidän tuli tarkkailla muun puheen joukosta. Keskusteluiden jälkeen he vastasivat väittä-

miin niiden sisällöstä. Koehenkilöt suorittivat myös kontrollitehtävää, jossa he laskivat 

näytöllä olevan ristin kääntöjä ja passiivisesti kuuntelivat puhetta. Kontrollitehtävän 

avulla pyrittiin selvittämään, miten tarkkaavaisuuden suuntaaminen keskusteluihin muut-

taa puheen prosessointia verrattuna passiivisen puheen kuunteluun. Lisäksi Leminen työ-

tovereineen moduloi keskusteluiden auditiivista ja visuaalista laatua selvittääkseen, miten 

audiovisuaalisen informaation saatavuus muokkaa puheen käsittelyä.  

Tutkimuksessa keskusteluiden kuuntelu voimisti kontrollitehtävään verrattuna ak-

tivaatiota puheen käsittelyn alueilla sekä tarkkaavaisuuden verkostossa. Tulokset viittai-

sivat siihen, että tarkkaavaisuuden avulla voidaan korostaa puheen prosessointia sen kä-

sittelyyn liitetyillä alueilla tarkkaavaisuuden verkoston ohjauksessa myös luonnollisissa 

tilanteissa. Lisäksi keskusteluiden kuuntelu aktivoi aivojen mediaalisia alueita pihti-

poimun takaosassa sekä orbitofrontaalisella korteksilla. Nämä alueet on aiemmin yhdis-

tetty muun muassa sosioemotionaaliseen prosessointiin (Araujo, Kaplan & Damasio, 

2013; Brueck, Kreifelts &Wildgruber, 2011; Bzdok ym., 2012). Tämä tulos oli melko 

yllättävä, sillä keskusteluista oli pyritty tekemään mahdollisimman neutraaleja. Ajateltiin, 

että keskusteluiden koherentti juoni voisi olla riittävä tekijä luomaan sosiaalisen konteks-

tin aktivoidakseen näitä alueita. Tosin nämä alueet on liitetty myös muihin toimintoihin 

ja ne voivatkin osallistua keskusteluiden käsittelyyn esimerkiksi käsitteellisen tiedonpro-

sessoinnin kautta. Hyvän auditiivisen ja visuaalisen laadun nähtiin edesauttavan puheen 

prosessointia tehostamalla sen käsittelyä kuuloaivokuorella heikkoon auditiiviseen ja vi-
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suaaliseen laatuun verrattuna. Lisäksi heikko auditiivinen laatu aktivoi aluetta päälaki-

lohkosta, joka viittaisi lisääntyneeseen kognitiivisen kontrollin ja tarkkaavaisuuden tar-

peeseen, kun puheen laatu on heikko.   

Vaikka edellä mainitussa Lemisen ja työtovereiden (valmisteilla) tutkimuksessa 

pyrittiin ottamaan huomioon monia luonnollisiin tilanteisiin liittyviä osatekijöitä, siinä ei 

tutkittu kontekstin vaikutusta puheen prosessointiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena 

olikin selvittää, miten ihmiset hyödyntävät kontekstia luonnollisissa tilanteissa. Tätä tut-

kittiin vaihtelemalla keskusteluista saatavaa kontekstuaalisen informaation määrää rikko-

malla keskusteluiden koherentti juoni. Lisäksi pyrittiin selvittämään, johtuiko edellisessä 

tutkimuksessa (Leminen ym., valmisteilla) nähty mediaalisten alueiden aktivaatio kes-

kusteluiden koherenttiuden aiheuttamasta sosiaalisesta kontekstista. Juonen koherenttiu-

den rikkomisen ajateltiin rikkovan myös keskusteluiden muodostama sosiaalinen kon-

teksti. Edelleen tavoitteena oli toistaa edellisessä tutkimuksessa havaitut audiovisuaalisen 

laadun muutoksiin liitetyt tulokset.  

 

 

2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää toiminnallisen magneettikuvauksen (engl. 

functional magnetic resonace imaging, fMRI) avulla, miten kontekstuaalisen tiedon saa-

tavuus vaikuttaa puheen prosessointiin, ottaen huomioon luonnollisiin puheenkuunteluti-

lanteisiin liittyviä muita tekijöitä. Tutkimuksessa koehenkilöille esitettiin luonnollisia, 

audiovisuaalisia keskusteluja, joita heidän tuli tarkkailla toisen puhevirran joukosta. Li-

säksi koehenkilöt suorittivat kontrollitehtävää, jossa he tarkkailivat puhujan kaulan koh-

dalla sijaitsevan ristin kääntöjä ja kuuntelivat passiivisesti puhetta. Tehtävien jälkeen koe-

henkilöiden tuli vastata kysymyksiin joko keskusteluiden sisällöstä tai ristien kääntymi-

sen määrästä. Visuaalisen kontrollitehtävän avulla pystyttiin tarkastelemaan, miten kes-

kusteluiden aktiivinen tarkkailu muuntaa puheen prosessointia. Keskusteluista saatavaa 

kontekstuaalisen informaation määrää muunneltiin rikkomalla keskusteluiden koherentti 

juoni, jolloin keskusteluiden repliikit eivät liittyneet toisiinsa. Lisäksi ajateltiin, että kes-

kusteluiden juonen rikkominen hajottaisi myös keskusteluiden sosiaalisen kontekstin. 

Edelleen keskusteluiden auditiivista ja visuaalista laatua vaihdeltiin kahdella eri tasolla. 

Näin pyrittiin selvittämään, miten auditiivisen ja visuaalisen informaation saatavuus vai-

kuttaa puheen prosessointiin.  
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Tutkimuksen hypoteesit ovat:  

1. Keskusteluiden koherenttius sekä hyvä auditiivinen ja visuaalinen laatu edesaut-

tavat keskusteluiden sisällön muistamista.  

2. Audiovisuaalisten keskusteluiden aktiivinen kuuntelu korostaa aktivaatiota kuu-

loaivokuorella, TP:ssa ja IFG:ssa, näköaivokuorella sekä sosioemotionaaliseen 

prosessointiin liitetyillä alueilla PCC:ssä ja OFC:ssä verrattuna kontrollitehtävään 

3.  Keskusteluiden juonen koherenttius moduloi aktivaatiota kuuloaivokuorella.  

4. Koherenttien keskusteluiden kuuntelu aktivoi voimakkaammin PCC:tä ja OFC:tä 

verrattuna epäkoherenttien keskusteluiden kuunteluun, näiden alueiden liittyessä 

sosioemotionaaliseen prosessointiin.   

5. Hyvä auditiivinen laatu korostaa aktivaatiota kuuloaivokuorella sekä IFG:ssä ja 

heikko auditiivinen laatu korostaa aktivaatiota tarkkaavaisuuden verkostossa.  

6. Hyvä visuaalinen laatu korostaa aktivaatiota kuuloaivokuorella ja heikko visuaa-

linen laatu aktivoi voimakkaammin visuaalista aivokuorta.   

 

 

3 MENETELMÄT 
 

 

3.1 Koehenkilöt 

 

Tutkimukseen osallistui 20 koehenkilöä (13 naista). Koehenkilöt olivat 19–30-vuotiata 

(KA 24,1), heidän äidinkielensä oli suomi, he olivat oikeakätisiä, heillä oli normaali kuulo 

sekä normaali tai normaaliksi korjattu näkö, eikä kenelläkään ollut psykiatrisia tai neuro-

logisia sairauksia. Kaikki koehenkilöt allekirjoittivat suostumuksen ennen kokeeseen 

osallistumista. Koeasetelmalle oli saatu hyväksyntä Helsingin yliopiston ihmistieteiden 

eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnalta.  
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3.2 Ärsykkeet 

 

 

3.2.1 Keskustelut 

 

Ärsykkeet koostuivat 37 jo aiempaa tutkimusta (Leminen ym., valmisteilla) varten vide-

oidusta suomenkielisestä keskustelusta kahden suomea äidinkielenään puhuvan henkilön 

välillä. Toinen puhujista oli mies ja toinen nainen. Keskustelut käsittelivät neutraaleja, 

arkipäiväisiä asioita kuten säätä, lomaa ja opintoja (Taulukko 1). Jokainen keskustelu 

koostui seitsemästä repliikistä. Puhujat esittivät repliikkejä vuorotellen. Repliikit olivat 

kestoltaan noin 5 s mittaisia (KA 5,4 s) ja jokaisen repliikin jälkeen oli vähintään 3 s tauko 

(KA 3,4 s). Näin keskusteluiden kesto vaihteli välillä 55–65 s.  

 

TAULUKKO 1 Esimerkki koherentista ja epäkoherentista keskustelusta 

Koherentti keskustelu Epäkoherentti keskustelu   

A: Ostin uuden puhelimen ja siinä on niin paljon 

toimintoja, että olen sen kanssa ihan hukassa. 

 

B: Hän opiskeli ensin merkonomiksi mutta päätti 

sitten jatkaa vielä lisää kauppakorkeakoulussa.  

 

B: Ai niin joo, sinulla oli ennen sellainen ikivanha 

kännykkä, joka ei ollut edes älypuhelin. 

 

A: Mutta ei se ole klassista musiikkia, olen me-

nossa erään rock-bändin keikalle. 

 

 

A: Joo, ja se oli aivan hyvä puhelin, siihen asti 

kunnes kissa pudotti sen pöydältä lattialle, se oli 

sitten siinä. 

 

B: Mielelläni kokeilisin jotain uutta ja jännittävää, 

mennään vaan yhdessä sille kurssille. 

 

 

B: Minä kun luulin, että vanhat kännykät kestävät 

kaiken eivätkä menisi mistään rikki 

 

A: Joo, esseen aiheena on viime vuosisadan ro-

manttisen proosan keskustelut. 

 

 

A: No se on kyllä pudonnut monta kertaa ja kestä-

nyt kaikki iskut, mutta tämä taisi olla sille liikaa. 

 

B: Joo, kaverini kyllä tykkäävät suklaasta tosi 

paljon ja vietimmekin niissä tehtaissa ihan jonkin 

verran aikaa.  

 

 

B: No, mutta toivotaan, että tässä uudessa känny-

kässäsi kestää akku hyvin ja olet siihen muuten-

kin tyytyväinen. 

 

A: Mietin juuri aivan samaa, löysin netistä kohta 

alkavan sirkuskurssin.  

 

 

A: Nyt on vielä vähän hankalaa, enkä osaa sitä oi-

kein käyttää mutta kyllä se varmaan tästä. 

B: Ajattelin kyllä, että voisimme käydä vaikka 

kulttuuritalolla, sillä siellä on ollut aikaisemmin 

paljon hyviä näyttelyitä.  

 

A = naispuhuja, B = miespuhuja. 

 

Keskustelut videoitiin aikaisempaa tutkimusta varten äänieristetyssä studiossa digitaali-

sella videokameralla (SONY Corporation, Tokio, Japani). Puhujat istuivat vierekkäin 

niin, että heidän päät olivat hieman kääntyneinä toisiaan kohden. Videot editoitiin Corel 

VideoStudio Pro X8 ohjelmalla ja muunnettiin MPEG-4 muotoon (24 b, 1080 × 1920, 

kuvataajuus 25; lisätietoja artikkelissa Leminen, ym., valmisteilla). Ääniraidat erotettiin 
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videoista ja editoitiin Adobe Audition CS6 (Adobe Systems Inc, San Jose, Kalifornia, 

Yhdysvallat) ohjelmalla. Ääniraidat muutettiin monoääneksi, jonka jälkeen niistä pois-

tettiin taustahäly, ne vakiinnutettiin samaan huippuenergiaan (-0.1 dB) ja lopuksi alipääs-

tösuodatettiin 5 000 Hz:n taajuudella (lisätietoja artikkelissa Leminen ym., valmisteilla).  

37 nauhoitetusta keskustelusta yhtä käytettiin koetilanteiden harjoitteluun. Jäljellä 

olevista 36 keskustelusta valittiin 12, joista tehtiin yhteensä 24 uutta epäkoherenttia kes-

kustelua (Taulukko 1). Epäkoherenttien keskusteluiden tekoon valittiin 12 keskustelua 

puhujien sijainnin ja asennon perusteella siten, että siirtymä keskusteluiden välillä olisi 

visuaalisesti mahdollisimman pieni. 36 keskustelusta saatiin muodostettua kaksi kuuden 

keskustelun ryhmää, jotka olivat visuaalisesti riittävän samankaltaisia toistensa kanssa. 

Näiden ryhmien sisällä keskusteluiden repliikit pseudo-satunnaistettiin uusiin keskuste-

luihin siten, että jokaisessa epäkoherentissa keskustelussa oli kaksi repliikkiä samasta al-

kuperäisestä keskustelusta ja viisi repliikkiä eri keskusteluista. Repliikkien järjestystä sa-

tunnaistaessa huolehdittiin, että kaksi samasta keskustelusta olevaa repliikkiä ei esiintyisi 

peräkkäin (Kuva 1). Näin pyrittiin varmistamaan, että keskusteluin ei syntyisi yhtenäistä 

juonta ja että kaikki repliikit olisivat yhtä huonosti ennustettavissa suhteessa edelliseen 

repliikkiin. Repliikkien järjestyksen satunnaistaminen epäkoherenttien keskusteluiden si-

sällä tehtiin kahdesti, jolloin saatiin aikaan yhteensä 24 epäkoherenttia keskustelua. Näin 

ensimmäisissä 12:ssa epäkoherentissa keskustelussa (keskustelut 38–49) oli samat replii-

kit kuin jälkimmäisissä epäkoherenteissa keskusteluissa (keskustelut 38b–49b), mutta 

repliikkien järjestys oli eri.  

Epäkoherentit keskustelut luotiin koherenteista keskusteluista Adobe Premiere 

Pro CC -ohjelmalla. Käytännössä muokkaaminen tapahtui niin, että ensin keskustelut pil-

kottiin repliikeiksi siten, että repliikin käsittävä video kesti seuraavan repliikin puoleen-

väliin asti. Tämän jälkeen ensimmäisen repliikin päälle asetettiin maski, joka oli tehty 

toisesta leikatusta repliikistä. Maskissa keskustelun kuvasta oli leikattu puolet pois, jol-

loin toinen puhuja näkyi yhdestä keskustelusta ja toinen toisesta. Ensimmäinen repliikki 

näkyi ensimmäisestä videosta ja toinen maskista. Tämän jälkeen ensimmäisen repliikin 

perään asetettiin kolmas repliikki ja maskin perään neljännestä repliikistä tehty uusi 

maski. Tätä jatkettiin, kunnes kaikki seitsemän repliikkiä oli esitetty. Siirtymä repliikistä 

toiseen tapahtui aina sillä puolella videota, jossa puhuja oli hiljaa. Näin varmistetiin, että 

tarkkaavaisuus oli suunnattu pois kohdasta, jossa siirtymä olisi mahdollisesti havaitta-

vissa. Siirtymä videosta toiseen pyrittiin tekemään mahdollisimman pieneksi Morph Cut 
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-toiminnolla. Lisäksi keskusteluiden väriä editoitiin, jotta pystyttiin häivyttämään pienet 

erot keskusteluiden valotuksessa.  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

KUVA 1 Epäkoherenttien keskusteluiden repliikkien järjestyksen pseudo-satunnaistaminen. Esimerkki 

toisesta kuuden keskustelun ryhmästä, jonka sisällä keskusteluiden repliikit sekoitettiin.  

 

Kontrollitehtävää varten jokaiseen videoon lisättiin vaalean harmaalle pohjalle valkoinen 

risti (pohjan koko 50 × 50 px, ristin korkeus 16 px), jota koehenkilöiden tuli tarkkailla 

kontrollitehtävän aikana. Risti sijoitettiin puhujien kaulan kohdalle. Keskustelun aikana 

risti vaihtoi paikkaa toisen puhujan kaulalta toiselle, samaan tapaan kuin puhujien pu-

heenvuorot vaihtuivat. Kun tarkkailtava risti häivytettiin, tuli koehenkilön kääntää kat-

seensa toiseen ristiin, joka oli jo hieman aiemmin (500 ms) valovoimakkuudeltaan ilmes-

tynyt toisen puhujan kaulan kohdalle. Näin pyrittiin kontrolloimaan keskustelutehtävän 

aikana tapahtuva katseen ja tarkkaavaisuuden kääntäminen. Tarkkailtava risti ohjelmoi-

tiin kääntymään keskustelun aikana kertomerkistä (×) plusmerkiksi (+) tai päinvastoin 

satunnaisin välein 9–15 kertaa. Yhden repliikin aikana se kääntyi 1–4 kertaa (1,25–2,5 s 

välein). 

 

 

 

 

 

Epäkoherentit 

(vastaavat) keskustelut 

D38b D41b 

D39b D42b 

D40b D43b 

 

Alkuperäiset 

 keskustelut 

D14  D17 

D15 D18 

D16 D19 

Repliikkien pseudo-satunnaistaminen uusiin keskus-

teluihin siten, että jokaisessa epäkoherentissa keskus-

telussa: 

• on seitsemän repliikkiä, joista vain kaksi on sa-

masta alkuperäisestä keskustelusta 

• samasta alkuperäisestä keskustelusta olevat rep-

liikit eivät ole vierekkäin  

• joka toinen repliikki on naispuhujan esittämä 
Epäkoherentit 

keskustelut  

D38 D41 

D39 D42 

D40 D43 

 

Epäkoherenttien keskusteluiden repliikkien järjestyk-

sen uudelleen pseudosatunnaistaminen. Repliikkien 

järjestys satunnaistetaan keskusteluiden sisällä, siten 

että  

• samasta alkuperäisestä keskustelusta olevat rep-

liikit eivät ole vierekkäin  

• joka toinen repliikki on naispuhujan 
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3.2.2 Auditiivinen manipulaatio 

 

Tarkkaavaisuuden vaativuuden lisäämiseksi keskusteluiden puheen laatua heikennettiin 

niin kutsutulla noise-vococoding -menetelmällä (Shannon, Zeng, Kamath, Wygonski & 

Ekelid, 1995). Keskusteluiden äänenlaatua muokattiin valmiilla skripteillä (alkuperäinen 

kirjoittaja Chris Darwin, saatavilla osoitteesta http://www.lifesci.sus-

sex.ac.uk/home/Chris_Darwin/-Praatscripts/) Praat-ohjelmassa (Boersma & Weenink, 

2000). Skriptien avulla puhesignaali kaistaleveydellä 300–5000 Hz jaettiin taajuusaluei-

siin, joille sijoitettiin valkoista kohinaa. Heikko äänenlaatu saatiin aikaan muokkaamalla 

neljää taajuuskaistaa ja hyvä kuuttatoista taajuuskaistaa muokkaamalla (lisätietoja artik-

kelissa Leminen ym., valmisteilla). Jotta puhujien sukupuoli olisi erotettavissa, puhujien 

äänen perustaajuus (F0) poistettiin ääniraidasta muokkauksen ajaksi ja lopuksi liitettiin 

takaisin ääniraitaan, jolloin puhujien äänen perustaajuus pysyi muokkaamattomana. 

Muokatut ääniraidat yhdistettiin videoihin kustomoidulla Matlab-skriptillä (Mathworks 

Inc., Natick, Massachusetts, Yhdysvallat). Jo aiempaa tutkimusta varten äänenlaatujen 

määrittelemiseksi tehtiin pilottikoe ilman aivotoiminnan mittausta (lisätietoja artikkelissa 

Leminen ym., valmisteilla).  

 

 

3.2.3 Visuaalinen manipulaatio 

 

Visuaalisen laadun manipuloimiseen käytettiin kustomoitua Matlab-skriptiä, jonka avulla 

videoihin lisättiin valkoista kohinaa peittämään puhujien kasvot (ks. lisätietoja Leminen 

ym., valmisteilla). Kohinaa lisättiin kahdella eri tasolla. Hyvässä visuaalisessa laadussa 

valkoista kohinaa oli vain vähän, siten että puhujien kasvojen liikkeet olivat helposti ero-

teltavissa (Kuva 2). Heikossa visuaalisessa laadussa valkoinen kohina peitti puhujien kas-

vot lähes kokonaan.  

KUVA 2 Esimerkki hyvästä (vasemmalla) ja heikosta (oikealla) visuaalisesta laadusta. 

 

http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Chris_Darwin/-Praatscripts/
http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Chris_Darwin/-Praatscripts/
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3.2.4 Äänikirja 

 

Tarkkaavaisuuden vaatimusten lisäämiseksi keskusteluiden taustalla soitettiin äänikirjaa. 

Äänikirja oli keskiajan kulttuurihistoriaa käsittelevä Keskiajan syksy (The Autumn of the 

Middle Ages, Johan Huizingas). Kirja oli vapaasti saatavilla internetissä Yleisradion si-

vuilla. Äänikirjan lukija oli suomea äidinkielenään puhuva naisnäyttelijä.  Äänikirja esi-

tettiin selkeällä auditiivisella laadulla, mutta lukijan äänen F0-taajuus laskettiin noin 150 

Hz:iin, jotta se oli suunnilleen keskusteluiden nais- ja miespuhujan äänen F0-taajuuksien 

puolivälissä (lisätietoja Leminen ym., valmisteilla). Tämän jälkeen äänikirja alipääs-

tösuodatettiin 5 000 Hz:n taajuudella.  

 

  

3.3 Koetilanteiden satunnaistaminen 

 

Lopulliset ärsykkeet koostuivat 48 keskustelusta, jotka esitettiin yhteensä 16 erilaisessa 

koetilanteessa. Koetilanteet koostuivat neljän eri muuttujan yhdistelmistä, joilla kaikilla 

oli kaksi tasoa; tehtävä (keskustelutehtävä tai kontrollitehtävä), juonen koherenttius (ko-

herentti tai epäkoherentti), auditiivinen laatu (hyvä tai heikko) ja visuaalinen laatu (hyvä, 

tai heikko) (Taulukko 2). 48 keskustelua esitettiin kolmessa peräkkäisessä fMRI-kuvauk-

sessa. Jokaisessa kuvauksessa kaikki 16 koetilannetta esitettiin kerran. 

 
TAULUKKO 2 Yhteensä 16 erilaisessa koetilanteessa esiintyvät muuttujat ja niiden tasot 

Muuttuja Taso 1   Taso 2 

Tehtävä Keskustelu Kontrolli 

Keskustelun juoni Koherentti Epäkoherentti 

Auditiivinen laatu Hyvä Heikko 

Visuaalinen laatu Hyvä Heikko 

 

Koetilanteet esitettiin kolmen fMRI-kuvauksen aikana siten, että joka toinen tehtävä oli 

keskustelutehtävä ja joka toinen kontrollitehtävä. Koherenttien ja epäkoherenttien kes-

kusteluiden järjestykset pseudo-satunnaistettiin siten, että toisiaan vastaavat epäkoheren-

tit keskustelut eivät esiintyneet samassa kuvauksessa. Lisäksi varmistettiin, että ne esitet-

tiin kerran keskustelutehtävän ja kerran kontrollitehtävän aikana. Näin pyrittiin siihen, 

että vaikka osa repliikeistä esitettiin koehenkilöille kahdesti, se ei vaikuttaisi keskustelui-

den ennustettavuuteen. Käytännössä ensimmäisestä 12 epäkoherentista keskustelusta 

kahdeksan satunnaistettiin ensimmäiseen kuvaukseen. Jäljelle jäävät neljä keskustelua 
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satunnaistettiin toiseen kuvaukseen. Ensimmäisessä kuvauksessa esiintyvien keskustelui-

den vastaavista keskusteluista neljä satunnaistettiin toiseen kuvaukseen. Jäljelle jäävät 

kahdeksan keskustelua esitettiin kolmannessa kuvauksessa satunnaisessa järjestyksessä.  

Koska keskusteluiden järjestystä ei pystytty täysin satunnaistamaan, koetilantei-

den esiintyminen pyrittiin tasapainottamaan koehenkilöiden kesken. Tasapainottamiseksi 

muodostettiin neljä ryhmää (Taulukko 3). Ensimmäiselle ryhmälle keskustelut esitettiin 

pseudo-satunnaistetussa järjestyksessä (Järjestys 1). Keskusteluille satunnaistettiin audio-

visuaalinen laatu (Laatu 1) ja pseudo-satunnaistettiin tehtävä (Tehtävä 1) siten, että vas-

taavat keskustelut esitettiin kerran keskustelutehtävän ja kontrollitehtävän aikana. Kaksi 

kuvausta alkoi kontrollitehtävällä ja yksi keskustelutehtävällä. Toiselle ryhmälle keskus-

telut esitettiin samassa järjestyksessä kuin ensimmäiselle ryhmälle (Järjestys 1), mutta 

keskusteluiden tehtävä (Tehtävä 2) ja laatu olivat ensimmäiselle ryhmälle vastakkaiset 

(Laatu 2). Keskustelun tehtävä vaihdettiin vastakkaiseksi siten, että jos keskustelu oli esi-

tetty ensimmäiselle ryhmälle keskustelutehtävänä, toiselle ryhmälle se esitettiin kontrol-

litehtävänä ja päinvastoin. Laatu vaihdettiin vastakkaiseksi siten, että jos keskustelu oli 

esitetty ensimmäiselle ryhmälle heikolla auditiivisella laadulla, se esitettiin nyt hyvällä 

auditiivisella laadulla ja toisinpäin. Samoin vaihdettiin visuaalinen laatu. Kolmannelle 

ryhmälle keskustelut esitettiin seuraavasti: järjestys 2, laatu 1 ja tehtävä 2 ja neljännelle 

ryhmälle; järjestys 2, laatu 2 ja tehtävä 1. Näin jokainen keskustelu esitetiin heikolla ja 

hyvällä laadulla auditiivisella ja visuaalisella laadulla sekä keskustelutehtävässä että 

kontrollitehtävässä.  

 

TAULUKKO 3 Koehenkilöryhmät ja keskusteluiden tasapainotetut järjestys, tehtävä ja laatu.   
Ryhmä Järjestys Tehtävä Laatu 

1 J1 T1 L1 

2 J1 T2 L2 

3 J2 T2 L1 

4 J2 T1 L2 

J1 = keskusteluiden pseudo-satunnaistettu järjestys, J2 = J1 vastakkainen järjestys, T1 = keskustelulle 

pseudo-satunnaistettu tehtävä [keskustelutehtävä (P), tai kontrollitehtävä (K)], T2 = T1:lle vastakkainen 

tehtävä (P ↔ K), L1= keskustelulle satunnaistettu visuaalisen [hyvä (Vhyvä) tai heikko (Vheikko)] ja auditii-

visen laadun [hyvä (Ahyvä) tai heikko (Aheikko)] yhdistelmä, L2 = L1:lle vastakkainen auditiivinen ja visu-

aalinen laatu (Vhyvä ↔ Vheikko, Ahyvä ↔ Aheikko) 
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3.4 Tehtävät  

 

 

3.4.1 Keskustelutehtävä 

 

Keskustelutehtävässä koehenkilöitä pyydettiin katsomaan ja kuuntelemaan puhujien esit-

tämää keskustelua. Heitä pyydettiin olemaan huomioimatta taustalla olevaa äänikirjaa ja 

keskittymään sen puhujan kasvoihin, joka oli äänessä. Jokaisen keskustelun jälkeen koe-

henkilöiden tuli vastata seitsemään väittämään, joista kaikki väittämät liittyivät keskuste-

lun eri repliikkeihin. Väittämät edellyttivät ”kyllä” tai ”ei” vastausta, esimerkiksi ”Puhuja 

hukkasi puhelimensa”.  Väittämiin vastattiin painamalla vastauslaatikkoa oikealla etu- tai 

keskisormella. Uusi väittämä seurasi edellistä 2 s kuluttua. Kaikkien seitsemän väittämän 

jälkeen koehenkilöt saivat palautetta suorituksestaan.  

 

3.4.2 Kontrollitehtävä 

 

Kontrollitehtävän aikana koehenkilöiden tuli laskea, kuinka monta kertaa puhujien kau-

lalla oleva risti pyörähtää keskustelun aikana kertomerkistä plusmerkiksi tai päinvastoin. 

Heitä pyydettiin olemaan huomioimatta taustalla soivaa keskustelua ja äänikirjaa. Visu-

aalisen kontrollitehtävän jälkeen koehenkilöiltä kysyttiin, kuinka monta kertaa risti oli 

pyörähtänyt. Kysymykset edellyttivät ”kyllä” tai ”ei” vastausta, esimerkiksi ”pyörähtikö 

risti 10 kertaa?”. Numerot esitettiin kysymyksissä nousevassa järjestyksessä (9-15). Jos 

koehenkilöt eivät olleet varmoja vastauksestaan, esimerkiksi tapahtuiko kääntöjä 9 vai 

10, heidän tuli vastata ”kyllä” molempiin vaihtoehtoihin. Vastaus tulkittiin oikeaksi, kun 

koehenkilöt vastasivat ”kyllä” oikeaan väittämään ja ”ei” väärään väittämään. Kysymys-

ten jälkeen koehenkilöille annettiin palautetta suoriutumisesta.  

 

 

3.4.3 Harjoitustehtävä 
 

Ennen kokeen alkua koehenkilöille esiteltiin koetilanne MRI-laitteen ulkopuolella. Har-

joituksen aikana koehenkilöille esitettiin sama keskustelu kerran keskustelutehtävänä ja 

kerran kontrollitehtävänä. Keskusteluiden jälkeen he harjoittelivat vastaamista väittä-

miin. Harjoitustehtävät esitettiin eri auditiivisella ja visuaalisella laadulla, jotta eri laadut 

tulisivat tutuiksi ennen kokeen aloittamista. Keskustelua, jota käytettiin harjoitustehtä-

vässä, ei käytetty kokeessa.  
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3.5 Tutkimuksen kulku 

 

Kolmen fMRI-kuvauksen aikana auditiiviset ärsykkeet esitettiin koehenkilöiden molem-

piin korviin MRI-yhteen sopivilla Sensimetrics -kuulokkeilla (Sensimetrics Corporation, 

Malden, USA). Ennen kokeen alkua, koehenkilöiden jo ollessa MRI-laitteessa, auditiivi-

sen ärsykkeen äänenvoimakkuus määritettiin jokaiselle koehenkilölle erikseen, siten että 

äänenvoimakkuus olisi mahdollisimman voimakas, mutta ei epämiellyttävä. Äänikirja 

esitettiin 0,1 dB keskusteluita hiljaisemmalla äänenvoimakkuudella. MRI-laitteen melua 

(noin 102 dB SPL, mitattuna pääkelan sisältä) vaimennettiin kuulokkeilla sekä koehenki-

löiden korvien kohdalle, pääkelan sisään asetettavilla viskoosityynyillä. Visuaalinen är-

syke (koko 15 ° × 26 °) esitettiin harmaalla taustalla peilin kautta, joka oli kiinnitetty 

pääkelaan. Koeasetelma esitettiin Presentation -ohjelmiston (Neurobehavioral Systems, 

Berkeley, Kalifornia, Yhdysvallat) avulla. 

 

 

3.6 Datan keruu 

 

fMRI-mittaus toteutettiin 3 T:n koko kehon MRI Magentom Skyra-skannerilla (Siemens 

Healthcare, Erlangen, Saksa). Kuvauksessa käytettiin kahdenkymmenen kanavan pääke-

laa. Ennen toiminnallisia kuvauksia otettiin paikannussarja, joka kesti noin 1 min. Tämän 

jälkeen tehtiin kolme noin 26 minuutin mittaista toiminnallista kuvausta, joiden aikana 

keskustelut esitettiin.  Koko pään kuva koostui 43 toiminnallisesta (echo-planar, EPI) vii-

palekuvasta (TE 30 ms, TR 2600 ms, vokseli matriisi 64 × 64, kuvatun alueen koko 19,2 

cm, viipaleen paksuus 3 mm, tason resoluutio 3 mm × 3 mm × 3 mm). Jokainen toimin-

nallinen kuvaus koostui 616 volyymista, eli koko pään käsittävästä 43 viipalekuvan pa-

kasta. Kolmen toiminnallisen kuvauksen jälkeen otettiin spatiaalisesti suuri resoluutioi-

nen anatominen kuva (MPRAGE, TE 3,3 ms, TR 2530 ms, vokseli matriisi 256 × 256, 

viipaleen paksuus 1 mm, tason resoluutio 1 mm × 1 mm × 1 mm). Myöhempiä tarkoituk-

sia varten fMRI-kuvauksen aikana tallennettiin koehenkilöiden aivosähkökäyrää 

elektroenkefalografian (EEG) avulla.   
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3.7 Behavioraalisen aineiston analyysi 

 

Koehenkilöiden suoriutumista keskusteluiden jälkeen esitetyissä kyselyissä testattiin tois-

tomittausten varianssianalyysillä (engl. repeated measures analysis of variance, 

ANOVA).  3-suuntainen toistomittausten ANOVA tehtiin erikseen keskustelutehtävään 

ja kontrollitehtävään liittyvien kyselyjen tuloksille. Kaikilla ANOVA:n kolmella fakto-

rilla oli kaksi tasoa. Faktorit koostuivat kahdesta juonen koherenttiuden tasosta (kohe-

rentti tai epäkoherentti), kahdesta auditiivisesta laadusta (hyvä tai heikko) ja kahdesta 

visuaalisesta laadusta (hyvä tai heikko). Analyysi suoritettiin IBM 25 SPSS Statistics 24-

ohjelmalla (IBM SPSS, Armonk, New York, New York, Yhdysvallat). Ensimmäisissä 

mittauksissa ilmenneiden ongelmien takia, kaikki keskusteluihin liittyvät väittämät eivät 

näkyneet kahdelle ensimmäiselle koehenkilölle. Näiden koehenkilöiden behavioraaliset 

tulokset hylättiin, joten analyysissä käytettiin 18 koehenkilön tuloksia. 

 

 

3.8 fMRI-datan analyysi 

 

fMRI-data esikäsiteltiin käyttäen FSL (FMRIB's Software Library) ja SPM -ohjelmistoja 

(SPM12; Wellcome Trust Centre for Neuroimaging, Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta).  

Esikäsittelyssä toiminnallisten kuvien ajoitus sekä pään liikkeet korjattiin. Lisäksi fMRI-

data ylipäästösuodatettiin (rajana 260 s) ja tasoitettiin 6 mm Gaussin käyrän mukaisesti. 

Lopuksi kuvat normalisoitiin MNI kuvaan (MNI152; Montreal Neurological Institute, 

Montreal, Kanada), jonka vokselikoko oli 2 mm.  

Ensimmäisen tason tilastollista analyysiä varten luotiin GLM-malli (engl. general 

linear mode, GML), jossa jokaiselle koetilanteelle oli oma muuttuja. Oma muuttuja luo-

tiin myös ohjeistuksille sekä kyselylle. Yhteensä mallissa oli siis 18 muuttujaa (2 tehtävää 

 2 juonen koherenttiutta  2 auditiivista laatua  2 visuaalista laatua  ohjeistus  ky-

sely). Lisäksi malliin lisättiin kuusi liikeparametria (3 translaatioparametria, 3 rotaatiopa-

rametria).  

Toisen tason analyysissa koetilanteiden aktivaatiota testattiin neljäsuuntaisella 

toistomittausten varianssianalyysillä. Varianssianalyysin faktorit koostuivat kahdesta teh-

tävästä (keskustelutehtävä tai kontrollitehtävä), kahdesta juonen koherenttiuden tasosta 

(koherentti tai epäkoherentti), kahdesta auditiivisesta laadusta (hyvä tai heikko) ja kah-

desta visuaalisesta laadusta (hyvä tai heikko). Merkitsevien klustereiden, eli toisissaan 
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yhteydessä olevien, samalla tavoin aktivoituvien vokseleiden muodostamien joukkojen, 

raportoinnissa käytettiin kahta eri kynnysarvoa, koska osa koetilanteista aikaansaivat hy-

vin laajoja aktivaatiota. Alempaa kynnysarvoa (p < 0,01) käytettiin kontrasteissa, joissa 

suurimman klusterin koko ei ylittänyt yli 10 000 vokselia. Mikäli kontrastin suurimman 

klusterin koko oli yli 10 000 vokselia, kynnysarvoa tiukennettiin (p < 0,001). Kaikkien 

raportoitujen klustereiden FDR (engl. false discovery rate) -korjattu kynnysarvo oli sama 

(p < 0,05). FDR-korjattua arvoa käytettiin, koska se ottaa huomioon analyysissä tehtyjen 

tilastollisten testien määrän paremmin, kuin esimerkiksi FWER (engl. family wise error 

rate) -korjattu p-arvo, kun tilastollisia testejä tehdään useita. Kaikki raportoidut klusterit 

olivat yli 100 vokselin suuruisia. Tässä tutkimuksessa käsitellään vain kortikaalisten alu-

eiden aivoaktivaation muutoksia, joten pikkuaivojen tai aivojen sisäisten osien aktivaa-

tiota ei ole raportoitu. 

Lisäksi päävaikutusten ja tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavien yhdysvaiku-

tusten merkitsevien klustereiden keskimääräiset parametriestimaatit määritettiin, jotta 

saatiin selville varianssianalyysissa ilmi tulleiden tulosten suunta. Parametrien keskiarvot 

laskettiin ja visualisoitiin Matlab-skriptillä. Aivoalueet, joille merkitsevät klusterit sijoit-

tuivat, tunnistettiin SPM-ohjelmiston lisäosan avulla (http://www.alivelearn.net/xjview). 

Klusterit visualisoitiin Freesurfer-ohjelmalla (http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/). 

 

 

3.9 Pro Gradu-tutkielman työpanos 

 

Osallistuin tämän tutkimuksen tekoon osallistumalla epäkoherenttien keskusteluiden 

muokkaamisen suunnitteluun ja muokkaamalla epäkoherenttien keskusteluiden alkupe-

räiset ääniraidat. Työpanokseeni kuului myös koetilanteiden satunnaistaminen kuvauk-

siin. Lisäksi rekrytoin koehenkilöt ja suoritin fMRI-mittaukset. Suoritin myös fMRI-da-

tan esikäsittelyn ja analysoinnin ohjaajan ohjeistuksella sekä analysoin behavioraalisen 

data ja visualisoin fMRI- ja behavioraaliset tulokset.  

 

 

 

 

 

http://www.alivelearn.net/xjview
http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/
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4 TULOKSET 
 

 

4.1 Behavioraalinen suoriutuminen 

 

Keskustelutehtävään ja kontrollitehtävään liittyvät behavioraaliset tulokset analysoitiin 

erikseen. Molemmille tuloksille tehtiin 3-suuntainen toistomittausten ANOVA, jossa fak-

toreina oli keskustelujen juonen koherenttius (koherentti tai epäkoherentti), auditiivinen 

laatu (hyvä tai heikko) ja visuaalinen laatu (hyvä tai heikko). Keskustelutehtävässä kes-

kusteluiden koherenttius (F (1,17) = 87,00, p < 0,001, vaikutuksen suuruus ηp
2 = 0,84), 

hyvä auditiivinen laatu (F (1,17) = 47,30, p < 0,001, vaikutuksen suuruus ηp
2 = 0,74) ja 

hyvä visuaalinen laatu (F (1,17) = 29,79, p < 0,001, vaikutuksen suuruus ηp
2 = 0,64) pa-

ransivat merkitsevästi suoriutumista keskusteluun liittyvässä kyselyssä (Kuva 3). Lisäksi 

auditiivisen laadun ja keskustelun koherenttiuden välillä oli merkitsevä interaktio (F 

(1,17) = 8,30, p < 0,01, efektin koko ηp
2 = 0,33). Kontrollitehtävän aikana faktoreilla ei 

ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta kyselyn tuloksiin. Molemmissa tehtävissä niin 

sanottu sattuman taso (engl. chance level) eli sattumalta saavutettava oikea tulos oli 3,5 

pistettä. Molemmissa tehtävissä kaikissa koetilanteissa kyselyn keskiarvoinen tulos ylitti 

sattuman tason.  

KUVA 3 Keskustelutehtävään (vasemmalla) ja kontrollitehtävään (oikealla) liittyvän kyselyn keskimääräi-

set pistemäärät prosentteina ja niiden keskivirheet eri koetilanteissa auditiivisen laadun funktiona. Sattuman 

taso (engl. chance level) eli pistemäärä, joka pysytään saavuttamaan sattumalta, oli 3,5 pistettä. 
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4.2 fMRI-tulokset 

 

Toisen tason analyysissa fMRI-aineistolle tehtiin 4-suuntainen toistomittausten ANOVA, 

jossa faktoreina oli tehtävä (keskustelutehtävä tai kontrollitehtävä), keskustelun juonen 

koherenttius (koherentti tai epäkoherentti), auditiivinen laatu (hyvä tai heikko) ja visuaa-

linen laatu (hyvä tai heikko). Analyysin F-kontrasteista saatiin merkitseviä tuloksia kai-

kille päävaikutuksille, joiden lisäksi analyysi paljasti yhteensä viisi merkitsevää yhdys-

vaikutusta. Kahdensuuntaisia yhdysvaikutuksia havaittiin keskusteluiden koherenttiuden 

ja auditiivisen laadun, tehtävän ja auditiivisen laadun, tehtävän ja visuaalisen laadun sekä 

auditiivisen ja visuaalisen laadun välillä. Lisäksi havaittiin kolmensuuntainen yhdysvai-

kutus tehtävän, auditiivisen laadun ja visuaalisen laadun välillä. Tässä työssä raportoidaan 

vain dialogien koherenttiuteen liittyvät yhdysvaikutukset. 

 

 

 

4.2.1 Tehtävän tyyppi 

 

Tehtävän tyyppi moduloi merkitsevästi aktivaatiota yhteensä 16 klusterissa (p < 0,001, 

korjaamaton; Kuva 4). Keskustelutehtävä voimisti aktivaatiota kontrollitehtävään verrat-

tuna kummankin aivopuoliskon STG:ssä ja STS:ssä (sisältäen Brodmannin alueet BA41 

ja BA42 Heschlin poimussa), keskimmäisessä ohimopoimussa (eng. middle temporal gy-

rus, MTG), IFG:ssä ja aivosaaressa (engl. insula), mediaalisessa OFC:ssä, ylimmässä 

frontaalipoimussa mediaalisesti, PCC:ssä, fusiformisessa, parahippokampaalisessa ja 

hippokampaalisessa poimussa, hippokampuksessa, mantelitumakkeessa sekä näköaivo-

kuorella, kielipoimussa (engl. lingual gyrus) ja aivokiilassa (engl. cuneus) ja vasemmassa 

aivopuoliskossa keskimmäisen frontaalipoimun takaosassa (engl. middle frontal gyrus, 

MFG). Kontrollitilanne aktivoi keskustelutehtävää voimakkaammin alueita MFG:n taka-

osissa, ylemmässä ja alemmassa päälakiliuskassa, takaraivolohkon keskimmäisessä poi-

mussa, suplementaarisella motorisella aivokuorialueella (engl. supplementary motor 

area, SMA) ja kielipoimussa (engl. lingual gyrus) molemmissa hemisfääreissä sekä va-

semmassa etukeskipoimussa. 
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KUVA 4 Tehtävän päävaikutus. Vasen yläkulma: vasemman aivopuoliskon ulkopinta. Vasen alakulma: 

vasemman aivopuoliskon sisäpinta. Oikea yläkulma: oikean aivopuoliskon ulkopinta. Oikea alapinta: oi-

kean aivopuoliskon sisäpinta. Punainen ja keltainen väri edustavat alueita, jotka aktivoituivat voimakkaam-

min keskustelutehtävän, kuin kontrollitehtävän aikana ja sininen alueita, jotka aktivoituivat voimakkaam-

min kontrollitehtävän, kuin keskustelutehtävän aikana. Värin sävy viittaa aktivaation merkitsevyyteen. 

Keskipalkissa on esitetty sävyihin liittyvät F-arvot. Klustereiden kynnysarvo p < 0,05 (FDR-korjattu), klus-

terikoko > 100 vokselia. Kuvassa tumma harmaa väri edustaa aivojen uurteita ja vaalea harmaa poimuja. 

 

 

 

4.2.2 Keskustelun koherenttius 

 

Keskustelun juonen koherenttius moduloi aktivaatiota kolmessa klusterissa (p < 0,01, 

korjaamaton; Kuva 5). Koherentit keskustelut aktivoivat alueita STG ja STS:n takaosissa 

kummassakin aivopuoliskossa sekä oikean ohimolohkon etuosassa voimakkaammin kuin 

epäkoherentit keskustelut. Käytetyllä kynnysarvoilla epäkoherentit keskustelut eivät ak-

tivoineet aivoalueita koherentteja keskusteluja voimakkaammin. 

 

KUVA 5 Keskustelun juonen koherenttiuden päävaikutus. Vasemmalla vasemman aivopuoliskon ulko-

pinta, oikealla oikean aivopuoliskon ulkopinta. Punainen väri edustaa alueita, jotka aktivoituivat voimak-

kaammin keskusteluiden juonen ollessa koherentti kuin epäkoherentti. Värin sävy viittaa aktivaation mer-

kitsevyyteen. Keskipalkissa on esitetty sävyihin liittyvät F-arvot. Klustereiden kynnysarvo p < 0,05 (FDR-

korjattu), klusterikoko > 100 vokselia. Kuvassa tumma harmaa väri edustaa aivojen uurteita ja vaalea har-

maa poimuja. 
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4.2.3 Auditiivinen ja visuaalinen laatu 

 

Auditiivinen laatu moduloi aktivaatiota yhteensä seitsemässä klusterissa (p < 0,01, kor-

jaamaton; Kuva 5). Hyvä auditiivinen laatu aktivoi heikkoa laatua voimakkaammin alu-

eita STG:ssä, STS:ssä, kulmapoimussa (engl. angular gurys) ja reunanpäällyspoimussa 

(engl. supramarginal gyrus) molemmissa aivopuoliskoissa sekä vasemmassa aivopuolis-

kossa IFG:ssä ja parahippokampaalisessa poimussa. Heikko auditiivinen laatu aktivoi hy-

vää auditiivista laatua voimakkaammin alueita kummankin aivopuoliskon MFG:ssa sekä 

oikean aivopuoliskon pihtipoimun etuosassa (engl. anterior cingulate cortex, ACC).  

Visuaalinen laatu moduloi aktivaatiota kymmenessä klusterissa (p < 0,01, korjaa-

maton; Kuva 6). Hyvä visuaalinen laatu aktivoi heikkoa visuaalista laatua voimakkaam-

min alueita STG, STS:ssä, kulmapoimussa (engl. angular gurys), reunanpäällyspoimussa 

(engl. supramarginal gyrus), etukiilassa (engl. precuneus) sekä fusiformisessa, parahip-

pokampaalisessa ja hippokampaalisessa poimussa bilateraalisesti. Heikko visuaalinen 

laatu aktivoi hyvää visuaalista laatua voimakkaammin näköaivokuorta bilateraalisesti, 

käsittäen primaarisia ja assosiatiivisia näköalueita.  

 

KUVA 6 Auditiivisen ja visuaalisen laadun päävaikutukset. Vasemmalla: Auditiivisen laadun päävaikutus. 

Punainen väri edustaa alueita, jotka aktivoituivat voimakkaammin, kun keskustelut esitettiin hyvällä audi-

tiivisella laadulla verrattuna heikkoon auditiiviseen laatuun. Sininen väri edustaa alueita, jotka aktivoituivat 

voimakkaammin, kun keskustelu esitettiin heikolla auditiivisella laadulla verrattuna hyvään auditiiviseen 

laatuun. Klustereiden kynnysarvo p < 0,05 (FDR-korjattu), klusterikoko > 100 vokselia. Oikealla: Visuaa-

lisen laadun päävaikutus. Punainen/keltainen väri edustaa alueita, jotka aktivoituivat voimakkaammin, kun 

keskustelut esitettiin hyvällä visuaalisella laadulla verrattuna heikolla visuaalisella laadulla esittämiseen. 

Sininen väri edustaa alueita, jotka aktivoituivat voimakkaammin, kun keskustelu esitettiin heikolla visuaa-

lisella laadulla verrattuna hyvällä visuaalisella laadulla esittämiseen. Klustereiden kynnysarvo p < 0,05 

(FDR-korjattu), klusterikoko > 100 vokselia. Molemmissa kuvissa värien sävyt viittaavat aktivaation mer-

kitsevyyteen, keskipalkeissa on esitetty sävyihin liittyvät F-arvot. Kuvissa tumma harmaa väri edustaa ai-

vojen uurteita ja vaalea harmaa poimuja. Molemmissa kuvissa vasemmassa alakulmassa vasemman aivo-

puoliskon sisäpinta, oikeassa yläkulmassa oikean aivopuoliskon ulkopinta, vasemmassa alakulmassa va-

semman aivopuoliskon sisäpinta ja oikeassa alakulmassa oikean aivopuoliskon sisäpinta 
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4.2.4 Yhdysvaikutukset 

 

Keskusteluiden koherenttiudella ja auditiivisella laadulla oli merkitsevä interaktio taka-

raivolohkon mediaalipinnalla kielipoimun (engl. lingual gyrus) alueella, ulottuen myös 

aivokiilan (engl. cuneus) ja kannusuurteen (engl. calcarine fissure) alueelle (p < 0,01, 

korjaamaton; Kuva 7).  Kuvassa 7 on esitetty yhdysvaikutuksen klusterin parametrikes-

kiarvot keskusteluiden eri koherenttiuksille ja auditiivisille laaduille.  

 

KUVA 7 Auditiivisen laadun ja keskustelun juonen koherenssin yhdysvaikutus. Vasemmalla vasemman 

aivopuoliskon sisäpinta, oikealla oikean aivopuoliskon sisäpinta. Värin sävy viittaa aktivaation merkit-

sevyyteen, keskipalkissa on esitetty sävyihin liittyvät F-arvot. Klustereiden kynnysarvo p < 0,05 (FDR-

korjattu), klusterikoko > 100 vokselia. Kuvaajissa on esitetty klustereiden keskimääreiset parametriesti-

maattien arvot sekä keskimääreiset keskivirheet (engl. standard error of mean, SEM) koherenttien ja kohe-

renttien keskusteluiden aikana auditiivisen laadun funktiona. Kuvassa tumma harmaa väri edustaa aivojen 

uurteita ja vaalea harmaa poimuja. 
 

 

5 POHDINTA 
 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, miten keskustelun konteksti edesauttaa 

luonnollisen puheen käsittelyä. Tätä tarkasteltiin vertailemalla koehenkilöiden aivoakti-

vaatiokuvioiden muutoksia, kun he tarkkailivat audiovisuaalisia koherentteja tai epäkohe-

rentteja keskusteluja muun puheen joukosta samalla kun keskusteluiden audiovisuaalista 

laatua muunneltiin. Keskustelutehtävän uskottiin aktivoivan puheen käsittelyn alueita, 

tarkkaavaisuuden verkostoa sekä OFC:ta ja PCC:ta. Viimeiseksi mainittujen alueiden liit-

tyessä sosioemotionaaliseen prosessointiin, niiden aktivaation uskottiin heikkenevän kes-

kusteluiden juonen koherenttiuden rikkomisen ja sitä kautta myös keskustelujen sosiaali-
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sen kontekstin hajottamisen myötä. Keskusteluiden juonen koherenttiuden oletettiin mo-

duloivan aktivaatiota myös puheen käsittelyn alueilla ohimolohkossa, joilla on nähty se-

manttiseen virittymiseen liittyvää aktivaatiota. Hyvän auditiivisen sekä visuaalisen laa-

dun uskottiin korostavan aktivaatiota puheen käsittelyn alueilla ohimolohkossa. Heikon 

auditiivisen laadun oletettiin korostavan aktivaatiota tarkkaavaisuuden verkostossa ja hei-

kon visuaalisen laadun näköaivokuorella. Lisäksi keskusteluiden juonen koherenttiuden 

sekä keskusteluiden hyvän auditiivisen ja visuaalisen laadun uskottiin edesauttavan kes-

kusteluiden sisällön muistamista. 

Odotusten mukaisesti keskusteluiden koherentti juoni sekä keskusteluiden hyvä au-

ditiivinen ja visuaalinen laatu edesauttoivat keskusteluiden sisällön muistamista.  Hypo-

teesien mukaisesti keskusteluiden aktiivinen kuuntelu aktivoi kontrollitehtävää voimak-

kaammin puheen käsittelyn alueita, tarkkaavaisuuden verkostoa sekä PCC:ta ja OFC:ta. 

Tosin hypoteesin vastaisesti keskusteluiden juonen koherenttius ei muuntanut aktivaa-

tiota aivojen mediaalisilla alueilla. Kuten odotettiin, keskusteluiden juonen koherenttius 

voimisti aktivaatiota ohimolohkossa kummankin aivopuoliskon STG/STS:ssä sekä va-

semman aivopuoliskon TP:ssä. Tosin yllättävää oli, että epäkoherentit keskustelut eivät 

voimistaneet aktivaatiota yhdessäkään klusterissa verrattuna koherentteihin keskustelui-

hin. Lisäksi oli yllättävää, että keskusteluiden koherenttius moduloi aktivaatiota myös 

kontrollitehtävän aikana. Edelleen audiovisuaalisen laadun muutokset moduloivat akti-

vaatiota odotetusti, kun hyvä auditiivinen sekä visuaalinen laatu voimistivat aktivaatiota 

puheen käsittelyn alueilla. Lisäksi heikko auditiivinen laatu korosti aktivaatiota tarkkaa-

vaisuuden verkostossa ja heikko visuaalinen laatu korosti aktivaatiota näköaivokuorella, 

kuten odotettiin. 

 

 

5.1 Behavioraalinen suoriutuminen  

 

Tämän tutkimuksen perusteella keskustelun juonen koherenttius sekä hyvä auditiivinen 

ja visuaalinen laatu edesauttavat keskusteluiden sisällön muistamista. Tulokset ovat yh-

teneväisiä aiempien tutkimusten kanssa, joissa kontekstin (Davis ym., 2011; McGettigan 

ym., 2012; Miller ym., 1951; Miller & Isard, 1963; Obleser ym., 2007), puheen hyvän 

auditiivisen (McGettigan ym., 2012; Obleser & Kotz, 2009; Obleser ym., 2007) ja visu-

aalisen laadun (Callan ym., 2003; Crosse ym., 2016; Golumbic ym., 2013; McGettigan 

ym., 2012; Peelle & Sommers, 2015; Sumby & Pollack, 1954) on nähty edesauttavan 
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puheen ymmärtämistä. Koherenttiuden ja auditiivisen laadun yhdysvaikutuksen perus-

teella kontekstin vaikutus keskusteluiden sisällön muistamiseen oli suurempi auditiivisen 

laadun ollessa heikko. Tämä tukee ajatusta siitä, että kontekstia käytetään puheen proses-

soimisen apuna erityisesti silloin, kun puheen laatu on heikko (McGettigan ym., 2012; 

Obleser ym., 2007; Van Engen ym., 2014).  

McGettiganin ja tutkimusryhmän (2012) tutkimuksessa, jossa koehenkilöille esi-

tettiin hyvin ja huonosti ennustettavia lauseita, lauseiden audiovisuaalisen laadun vaih-

dellessa, nähtiin yhdysvaikutus auditiivisen ja visuaalisen laadun välillä. Tulosten perus-

teella visuaalinen informaatio edesauttoi lauseiden käsittelyä erityisesti silloin, kun pu-

heen auditiivinen laatu oli heikko. Kuitenkaan tässä tutkimuksessa vastaavaa yhdysvai-

kutusta ei nähty. Voi kuitenkin olla, että tässä tutkimuksessa behavioraalisen suorituksen 

selvittämiseen käytetty menetelmä ei ole riittävän herkkä tuomaan tätä yhdysvaikutusta 

esille. Tähän viittaisi se, että fMRI-aineistossa auditiivisen ja visuaalisen laadun yhdys-

vaikutus on nähtävissä. Tuloksista (Kuva 3) voikin nähdä, että auditiivisen laadun vaiku-

tus behavioraalisiin tuloksiin näyttäisi olevan heikompi silloin, kun visuaalinen laatu oli 

hyvä erityisesti, kun keskustelun juoni oli koherentti, vaikka yhdysvaikutus ei olekaan 

merkitsevä. Tulosten erot voivat johtua myös eroista tutkimusten välillä. McGettiganin ja 

tutkimusryhmän (2012) kokeessa koehenkilöt käsittelivät lausetasoista puhetta tehtä-

vässä, jossa puhetta ei tarvinnut erotella toisesta puhevirrasta. Tämän tutkimuksen tehtävä 

on todennäköisesti haastavampi, kun taustalla oleva äänikirja nostaa kognitiivisen kont-

rollin vaatimuksia. Voikin olla, että vaativimmissa puheen käsittelyn tilanteissa visuaa-

lista informaatiota käytetään hyväksi, myös kun puheen laatu on hyvä.   

 

 

5.2 Tehtävään liittyvä aivoaktivaatio 

 

Keskusteluiden kuuntelu aktivoi odotetusti kontrollitehtävää voimakkaammin puheenkä-

sittelyn alueita ohimolohkossa ja IFG:ssä. Näiden alueiden on nähty aiemmissa tutkimuk-

sissa osallistuvan jatkuvan puheen prosessointiin valikoivan tarkkaavaisuuden tehtävässä 

(Alho ym., 2003; Alho ym., 2006; Hill & Miller, 2009). Lisäksi alueiden on nähty akti-

voituvan audiovisuaalista puhetta prosessoitaessa (Beauchamp ym., 2004; Callan ym., 

2003). Alueiden aktivoituminen, kun keskustelua tarkkaillaan aktiivisesti muun puheen 

joukosta, tukee ajatusta siitä, että tarkkaavaisuuden avulla pystytään korostamaan tark-
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kaillun puhevirran käsittelyä puheen prosessoinnin varhaisissa mutta myös myöhem-

missä vaiheissa. Tosin aiempaan tutkimukseen (Leminen, ym., valmisteilla) verrattuna 

aktivaation muutokset käsittivät huomattavasti laajempia alueita ohimolohkossa. Edelli-

sessä tutkimuksessa raportoitiin keskustelutehtävän suorittamiseen liittyvää aktivaatiota 

vain pienillä alueilla STG ja STS:n takaosissa sekä TP:ssä. Erot tuloksissa saattavat joh-

tua siitä, että kontrollitehtävä oli tässä tutkimuksessa haastavampi. Aiemman tutkimuksen 

kontrollitehtävässä koehenkilöiden täytyi tarkkailla kuvan keskellä olevan ristin kääntöjä, 

kun taas tässä tutkimuksessa he joutuivat kääntämään tarkkaavaisuutensa suunnan ristien 

siirtyessä puhujien kaulalta toiselle. Voikin olla, että tämän enemmän tarkkaavaisuuden 

resursseja vievän tehtävän aikana puhetta käsitellään vähemmän. Aiemmin tutkimuksissa 

onkin näytetty, että tehtävän vaativuuden nostaminen vähentää tehtävään liittymättömien 

ärsykkeiden prosessointia, kun ärsykkeet esitetään samassa aistipiirissä (Jacoby, Hall & 

Mattingley, 2012). Tosin samankaltaista prosessoinnin vaimennusta ei raportoitu tapah-

tuvan yli aistipiirien. Toinen vaihtoehto onkin, että alueiden heikompi aktivoituminen 

johtuu siitä, että edellisessä tutkimuksessa koehenkilöt suorittivat kontrollitehtävän ko-

keen aikana vain kahdesti, jolloin analyysin pienempi voimakkuus vaikutti tulosten mer-

kitsevyyteen, eikä näin tämän tutkimuksen kaltaista laajaa aktivaatiota nähty.  

Keskustelutehtävä aktivoi kontrollitehtävää voimakkaammin aluetta myös 

MFG:n takaosasta. Aiemmassa tutkimuksessa (Leminen, ym., valmisteilla) nähtiin myös 

aktivaatiota vasemman aivopuoliskon MFG:ssä, mutta klusteri sijaitsi hieman posteriori-

semmin. Tässä tutkimuksessa aktivoituneen alueen ympäristö on liitetty useasti tarkkaa-

vaisuuden ylläpitämiseen ja oikeanlaisen responssin valitsemiseen, kun esillä on ristirii-

taista informaatiota (Bunge, Hazeltine, Scanlon, Rosen,& Gabrieli, 2002; Derrfuss, Brass 

& von Cramon, 2004). Tulos tukeekin ajatusta siitä, että tämänkaltaiset kognitiivisen 

kontrollin alueet voivat ohjata puheen käsittelyä alemmilla sensorisilla alueilla (Cobertta 

& Shulman, 2002). Aiemmin jatkuvan puheen tutkimuksissa ei olla systemaattisesti nähty 

tarkkaavaisuuteen liitettyä frontaalista aktivaatiota (Alho ym., 2003; Alho ym., 2006; 

Scott ym., 2004). Tämä voi selittyä eroilla tutkimusten tehtävien vaikeudessa. Onkin aja-

teltu, että vaikka puhe on hyvin automatisoitunutta, kognitiivisen kontrollin prosesseja 

otettaisiin käyttöön, kun puheen prosessoiminen on hyvin haastavaa Alho ym., 2006).  

Keskusteluiden aktiivinen kuuntelu aktivoi myös edellisessä tutkimuksessa akti-

voituneita mediaalisia alueita PCC:ssä ja OFC:ssä. Alueet on yhdistetty muun muassa 

sosiaaliseen kognitioon (Bzdok et al., 2012), omien ja muiden piirteiden arviointiin 

(Araujo, Kaplan & Damasio, 2013), affektiivisten äänien kuunteluun (Brueck, Kreifelts 
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&Wildgruber, 2011) sekä semanttiseen prosessointiin (Binder, ym., 2009). Voikin olla, 

että nämä alueet osallistuvat keskusteluiden prosessointiin sosioemotionaalisen tai käsit-

teellisen prosessoinnin kautta. Toisaalta on ajateltu, että käsitteellisen tiedon prosessointi 

voisi selittää näiden alueiden aktivoitumista myös sosiaalisen kognition tehtävissä (Bin-

der, ym., 2009). 

 

 

5.3 Keskusteluiden koherenttius 

 

Kuten odotettiin, keskusteluiden juonen koherenttius moduloi aktivaatiota ohimoloh-

kossa. Koherentit keskustelut aktivoivat epäkoherentteja keskusteluja voimakkaammin 

STG:n taaempia osia, joiden on ajateltu vastaavan auditiivisen tiedon prosessoinnista 

(Friederici, 2012; Hickok & Poeppel, 2007). STG:n alueella on nähty aktivaation koros-

tumista myös aiemmissa tutkimuksissa, jossa koehenkilöt kuuntelivat koherentteja tari-

noita (Flecher, ym., 1995; Tylén ym., 2015). Tätä aktivaation muutosta voidaan selittää 

semanttisen virittymisen prosesseilla, kun ihmiset korostavat kontekstiin sopivaa tietoa 

kuuloaivokuorella joko kontekstin avulla tehtyjen odotusten perusteella tai kun tieto on 

helposti integroitavissa kontekstiin. Yllättävää oli, että keskusteluiden juonen epäkohe-

renttius ei käytetyillä kynnysarvoilla moduloinut merkitsevästi aktivaatiota ohimoloh-

kossa, sillä useissa fMRI-tutkimuksissa huonosti ennustettava puhe on voimistanut akti-

vaatiota ohimolohkon alueella (Davis ym., 2011; Friederici ym., 2003; Obleser & Kotz, 

2009). Tosin näissä tutkimuksissa kontekstin vaikutusta puheen prosessointiin on tutkittu 

N400-paradigmassa. Tutkimuksissa aktivaation on ajateltu reflektoivan yllättävän sanan 

prosessointiin vaadittavia lisäponnisteluja, kun odotusten perusteella aktivoituneet sanat 

osoittautuvat vääriksi. Se, että tässä tutkimuksessa tämänkaltaista aktivaation voimistu-

mista ei nähdä, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että odotuksiin perustuvaa virittymistä ei ta-

pahtuisi. Erot tutkimusten tuloksissa voivat johtua erilaisista tutkimusparadigmoissa. 

Voikin olla, että tässä tutkimuksessa kuuntelijan huomatessa keskustelun olevan epä-

koherentti, hän alkaa kohdella repliikkejä yksittäisinä lauseina, jotka ovat itsenäisinä täy-

sin ennustettavia, eikä näin ollen N400-tyyppistä aktivaatiota saada esille. Aktivaation 

korostuminen koherenttien keskusteluiden aikana irrallisiin lauseisiin verrattuna voi vii-

tata siihen, että laajempia kokonaisuuksia prosessoitaessa, tiedon virittäminen on tehok-
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kaampaa kuin lauseita prosessoitaessa. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että keskuste-

kun laajemman kontekstin avulla pystytään tekemään tarkempia ennustuksia tulevasta 

puheesta.  

Keskusteluiden ollessa koherentteja aktivaatio voimistui myös vasemman aivo-

puoliskon TP:ssä. TP on aikaisemmin liitetty koherenttien tarinoiden prosessointiin 

(Ferstl ym., 2008; Mar, 2004; Mar, 2011; Tylén ym., 2015). Lisäksi on vahvoja viitteitä 

siitä, että TP osallistuisi kielen syntaktiseen prosessointiin ja semanttiseen integrointiin 

(Humphries, Love, Swinney & Hickok, 2005; Humphries, Willard, Buchsbaum & 

Hickok, 2001; Vandenberghe, Nobre & Price, 2002), vaikka aluetta ei ole yhdistetty kie-

lelliseen prosessointiin kaikissa tutkimuksissa (Binder ym., 2009). Tosin TP:n on tutki-

musten perusteella oletettu olevan mukana myös monissa muissa tehtävissä, kuten sosi-

aalisen tiedon prosessoinnissa sekä erilaisissa ongelman ratkaisutehtävissä (Mar, 2011). 

Näihin kaikkiin toimintoihin voidaan ajatella liittyvän multimodaalisen tiedon yhdistämi-

nen kokonaisuuksiksi. Voikin olla, että TP on mukana muodostamassa koherentista kes-

kustelusta ylemmän tason edustusta integroimalla multimodaalista semanttista tietoa. Ak-

tivaation korostuminen voi viitata tämän prosessin tehostumiseen, kun tiedon integroimi-

nen kontekstiin on helpompaa. Voi myös olla, että TP ohjaa integroimansa tiedon perus-

teella STG:n puheenprosessointialueiden virittymistä (Tylén ym., 2015). Tosin tiedon ku-

lun suunnan selvittämiseksi tarvittaisiin lisäanalyyseja.  

Keskusteluiden juonen koherenttius ei moduloinut aktivaatiota merkitsevästi ot-

salohkojen etuosien mediaalisilla alueilla tai PCC:ssa, joiden aiemman tutkimuksen pe-

rusteella ajateltiin liittyvän keskusteluiden käsittelyyn sosioemotionaalisen prosessoinnin 

kautta (Leminen ym., valmisteilla). Tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että 

näillä alueilla on sosioemotionaalisen prosessoinnin sijaan jokin muu tehtävä luonnolli-

sen puheen prosessoinnissa. Alueet voivatkin liittyä keskustelujen käsittelyyn käsitteelli-

sen tiedon prosessoinnin kautta, osallistumalla muun muassa semanttisen informaation 

hakemiseen tai työmuistin, virheen havaitsemisen ja toiminnanohjauksen prosesseihin 

(Binder ym., 2009). Tosin erityisesti PCC on yhdistetty koherentin puheen prosessoimi-

seen (Ferstl ym., 2008; Obleser & Kotz, 2009; Obleser ym., 2007; Tylén ym., 2015, Xu, 

ym., 2005), johon sen on ajateltu osallistuvan episodisen muistin kautta ja olevan mukana 

erilaisten tilannemallien rakentamisessa (Binder, ym. 2009). Voi olla, että tässä tutkimuk-

sessa tilannemalleja luodaan myös epäkoherenttien keskusteluiden aikana jokaisesta rep-
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liikistä, mikä selittäisi PCC:n aktivoitumisen myös epäkoherenttien keskusteluiden ai-

kana. Aiemmissa tutkimuksissa koherenttien lauseiden prosessointi onkin liitetty PCC:n 

aktivaatioon (Obleser & Kotz, 2009; Obleser ym., 2007).  

Kontekstin on nähty edesauttavan puheen prosessointia erityisesti silloin, kun au-

ditiivinen laatu on heikko (Davis ym., 2011; Miller & Isard, 1963; Obleser ym., 2007). 

Aiemmissa tutkimuksissa kontekstin ja auditiivisen laadun yhdysvaikutus on havaittu 

ohimolohkossa (Obleser & Kotz, 2009; Obleser ym., 2007) IFG:ssa (Obleser & Kotz, 

2009), SMA:lla sekä kannusuurteessa (engl. calcarine fissure) (McGettigan ym., 2012). 

Mielenkiintoista onkin, että tässä tutkimuksessa ainoa interaktio keskusteluiden koherent-

tiuden ja auditiivisen laadun välillä nähtiin kielipoimussa (engl. lingual gyrus). Kieli-

poimu (engl. lingual gyrus) on yhdistetty tyypillisesti visuaalisen tarkkaavaisuuden teh-

täviin (Corbetta, Miezin, Dobmeyer, Shulman, & Petersen, 1991) sekä muotojen proses-

sointiin (Fink ym., 1996). Toisaalta sen on nähty aktivoituvan myös, kun koehenkilöt ovat 

havainneet jatkuvaa auditiivista (Alho ym., 2003; Obleser & Kotz, 2009) ja audiovisuaa-

lista (McGettigan ym., 2012) puhetta. Yhdysvaikutuksen aivoaktivaatiokuvio ei myös-

kään tue ajatusta, jonka mukaan kontekstilla olisi suurempi rooli, kun puheen prosessointi 

on haastavampaa. Ero aiempiin tuloksiin voi johtua esimerkiksi siitä, että tämän tutki-

muksen koeasetelma oli hyvin haastava, muun muassa taustalla soivan äänikirjan vuoksi. 

Voikin olla, että tehtävän haastavuuden takia kontekstuaalista tietoa käytettiin hyväksi 

myös silloin, kun puheen laatu oli hyvä ja että huonolla auditiivisella laadulla keskuste-

luiden havaitseminen oli niin haastavaa, että kontekstistakaan ei ollut enää apua.  

 

 

5.4 Audiovisuaalisen laadun vaikutus 

 

Puheen auditiivisen ja visuaalisen laadun muutokset moduloivat aktivaatiota ohimoloh-

kossa ja tarkkaavaisuuden verkostossa hyvin samaan tapaan kuin aiemmassa tutkimuk-

sessa (Leminen, ym., valmisteilla). Aiempien tutkimusten mukaisesti hyvä auditiivinen 

laatu aktivoi heikkoa voimakkaammin ohimolohkoa, vasenta IFG:ta ja päälakilohkon ala-

osia (Davis & Johnsrude, 2003; McGettigan ym., 2012; Obleser ym., 2007; Scott ym., 

2004). Tulokset tukevat ajatusta siitä, että prosessointia pystytään korostamaan kielelli-

sillä alueilla, kun auditiivista informaatiota on enemmän saatavilla (Shinn-Cunningham, 

2008). Heikko auditiivinen laatu aktivoi odotetusti hyvää auditiivista laatua voimakkaam-

min tarkkaavaisuuden verkostoon kuuluvaa MFG:tä. Tämä viittaisi siihen, että puheen 
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ymmärtämistä voidaan edesauttaa vaikeissa kuunteluolosuhteissa ottamalla käyttöön 

tarkkaavaisuuden prosesseja (Evans ym., 2016; Wild ym., 2012: Davis & Johnsrude, 

2007). Heikon auditiivisen laadun nähtiin aktivoivan voimakkaammin myös aluetta 

ACC:ssä. ACC on liitetty useisiin kognitiivisiin prosesseihin, joihin sen on ajateltu osal-

listuvan arvioimalla kognitiivisen kontrollin tarvetta monitoroimalla informaatiovirtojen 

käsittelyssä tapahtuvia responssikonflikteja (Barch ym., 2001; Weissman, Giesbrecht, 

Song, Mangun, & Woldorff, 2003). Voikin olla, että puheen laadun huonontuessa kon-

flikteja tarkkaillun ja ei-tarkkaillun äänivirran välillä syntyy enemmän, ja näin myös ak-

tivaatio ACC:ssa voimistuu.  

Visuaalisen informaation saatavuus voimisti aktivaatiota puheen käsittelyn alu-

eilla kuten aiemmissa tutkimuksissa (Callan ym., 2003; Crosse ym., 2015; Crosse, 2016; 

Golumbic ym., 2013; Leminen, ym., valmisteilla; McGettigan ym., 2012), vahvistaen kä-

sitystä siitä, että visuaalinen informaatio muuttaa puheen käsittelyä sen varhaisissa vai-

heissa. Suurentunut aktivaatio takaraivolohkossa huonon visuaalisen laadun aikana liitty-

nee visuaalisen maskin aiheuttamaan väreilyyn, samoin kuin aiemmassa tutkimuksessa 

(Leminen, ym., valmisteilla). Aiemmin onkin todettu, että visuaalinen häly aktivoi alem-

man tason visuaalisia alueita takaraivolohkossa koherenttia liikettä enemmän (Braddick 

ym., 2001).  

 

 

5.5 Puheen prosessointi kontrollitehtävän aikana 

 

Mielenkiintoista on, että suuri osa eri koetilanteisiin liittyvistä aktivaationmuutoksista ha-

vaittiin myös kontrollitehtävän aikana. Tämä viittaisi siihen, että kontrollitehtävän aikana 

koehenkilöt ainakin jossain määrin prosessoivat keskusteluja. Tulosten perusteella esi-

merkiksi keskusteluiden juonen koherenttius näyttäisi moduloivan aktivaatiota ohimoloh-

kossa sekä keskustelutehtävän että kontrollitehtävän aikana. Tämä tarkoittaisi, että myös 

kontrollitehtävän aikana keskusteluja käsiteltiin semanttiseen prosessointiin asti. Tulos 

on melko yllättävä, sillä kontrollitehtävän oletettiin vaativuutensa takia vievän koehenki-

löiden huomion ristin kääntöihin niin, että tarkkaavaisuuden resursseja ei riittäisi puheen 

prosessointiin. Näyttäisi kuitenkin siltä, että kontrollitehtävä ei pystynyt vaientamaan 

keskusteluiden prosessointia. Tämä voi johtua siitä, että tarkkaavaisuutta pystytään jaka-



  34 

maan helpommin kohteisiin, jotka ovat esitetty eri modaliteeteissa tai siitä, että spatiaali-

nen tarkkaavaisuuden suuntaaminen ristiin ohjaa tarkkaavaisuutta samassa suunnassa il-

menevään puheeseen (Hillyard, Simpson, Woods, VanVoorhis, & Münte, 1984; Eimer, 

& Schröger, 1998). 

Tarkkaavaisuus voidaan nähdä joustavana prosessina, jolloin sitä voidaan jakaa eri 

tehtävien kesken (Näätänen, 1992). Näyttäisi siltä, että tarkkaavaisuuden jakamisen on-

nistuminen riippuu siitä, kuinka haastavia tehtävät ovat ja tarvitaanko niiden käsittelyyn 

samoja resursseja. Valikoivan tarkkaavaisuuden tutkimuksissa tarkkailtu ja ei-tarkkailtu 

informaatiovirta on usein esitetty samassa modaliteetissa, jolloin ne vaativat prosessointia 

samassa verkostossa. Tämän tyyppisissä tutkimuksissa ollaan havaittu, että ei-tarkkailtua 

virtaa ei yleensä prosessoida kielen käsittelyn korkeammille tasoille asti (Cherry, 1953). 

Voi kuitenkin olla, että eri verkostoissa prosessoitavan informaation käsittely onnistuu 

ainakin jossain määrin samanaikaisesti. Aiemmissa tutkimuksissa onkin todettu, että kah-

den tehtävän suorittaminen samanaikaisesti vaatii vähemmän ponnisteluja, jos ne esite-

tään eri modaliteeteissa (Salo, Rinne, Salonen & Alho, 2015). Lisäksi Jacoby tutkimus-

ryhmineen (2012) havaitsi, että valikoivan tarkkaavaisuuden tehtävässä suoritettavan teh-

tävän vaikeustason nostaminen vähentää ei-tarkkaillun informaatiovirran prosessointia, 

vain jos suoritettava tehtävä ja ei-tarkkailtu informaatiovirta edustavat samaa modaliteet-

tia. Edelleen puheen käsittelyn ollessa vahvasti automatisoitunutta, sen voidaan olettaa 

tapahtuvan ilman suurta kognitiivisen kontrollin tarvetta (Wild ym., 2012). Näin ollen, 

vaikka suurin osa tarkkaavaisuuden resursseista olisikin suunnattu kontrollitehtävään, pu-

hetta pystyttäisiin prosessoimaan. Toisaalta on silti yllättävää, että koherenttiuden muu-

tokset keskusteluissa huomataan myös kontrollitehtävän aikana. Tämä viittaisi siihen, että 

kuuntelijat prosessoivat keskustelua sekä äänikirjaa, mikä on yllättävää, sillä keskustelun 

äänenlaadun ollessa heikko, sen prosessointiin tarvitaan enemmän kognitiivista kontrollia 

kuin selkeän äänikirjan prosessointiin tarvittaisiin (Wild ym., 2012). Yksi mahdollinen 

selitys tälle on, että tarkkaavaisuuden suuntaaminen ristin kääntöihin ohjaisi tarkkaavai-

suutta yleisemmin ristin suuntaan ja siten myös keskusteluihin. Tarkkaavaisuuden koh-

distaminen tiettyyn paikkaan on aiemminkin havaittu korostavan myös samassa paikassa 

esiintyvän irrelevantin informaation prosessointia yli modaliteettien (Hillyard, ym., 1984; 

Eimer, & Schröger, 1998).  

Valitettavasti tässä tutkimuksessa ei moduloitu äänikirjan koherenttiutta. Tämän 

avulla oltaisiin saatu lisätietoa siitä, miten irrelevanttia puhetta prosessoidaan erityisesti 
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kontrollitehtävän aikana mutta myös keskustelutehtävän aikana. Aiemman tiedon perus-

teella voitaisiin olettaa, että kontrollitehtävän aikana äänikirjan koherenttiuden moduloi-

minen aiheuttaa suurempia muutoksia aktivaatiossa kuin keskusteluiden koherenttiuden 

moduloiminen. Kuitenkin, jos kontrollitehtävän aikana prosessoidaan ennemmin keskus-

teluja, keskustelujen epäkoherenttiuden tulisi aiheuttaa suurempaa aktivaation modulaa-

tiota kuin äänikirjan epäkoherenttiuden. Tässä tapauksessa keskusteluja todennäköisesti 

prosessoitaisiin aktiivisesti myös kontrollitehtävän aikana.  Tulevissa tutkimuksissa tuli-

sikin paremmin kontrolloida se, kuinka paljon koehenkilöt prosessoivat irrelevanttia pu-

hetta eri tehtävien aikana. 

 

 

5.6 Johtopäätökset  

 

Yhteenvetona todetaan, että kontekstin avulla voidaan edesauttaa puheen prosessointia 

luonnollisissa tilanteissa. Tutkimuksen perusteella tämä näyttäisi tapahtuvan tehosta-

malla kontekstiin sopivan informaation käsittelyä puheen käsittelyn varhaisissa sekä 

myöhemmissä vaiheissa virittymisen mekanismien kautta. Tämän tutkimuksen perus-

teella näyttäisi myös siltä, että PCC ja OFC eivät osallistu luonnollisen, sisällöltään neut-

raalin puheen käsittelyyn sosioemotionaalisen prosessoinnin kautta, vaan ennemmin osal-

listuvat siihen osana semanttista verkostoa. Tutkimuksen tulokset viittaisivat myös siihen, 

että jatkuvaa, audiovisuaalista puhetta tarkkaillessa puheen käsittelyä pystytään tehosta-

maan kielen käsittelyn alueilla tarkkaavaisuuden verkoston ohjauksessa. Lisäksi tämän 

tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä, jonka mukaan hyvä auditiivinen ja visuaali-

nen puheen laatu edesauttavat puheen prosessointia korostamalla puheen käsittelyä pu-

heen prosessoinnin varhaisissa vaiheissa. Tulokset myös vahvistavat oletusta, että puheen 

laadun heikentyessä prosessoinnin tehostamiseksi otetaan käyttöön tarkkaavaisuuden 

prosesseja. 

Aiemmin ei tiettävästi ole tutkittu kontekstin vaikutusta puheen prosessointiin ot-

taen huomioon näin monipuolisesti erilaisia puheen käsittelyyn vaikuttavia osatekijöitä. 

Tämä tutkimus tuokin tärkeää tietoa siitä, miten puhetta käsitellään arjen tilanteissa. 

Tämä tieto voi hyödyttää erityisesti kuuntelijoita, joilla on vaikeuksia käsitellä huonolaa-

tuista puhetta, esimerkiksi kuulovamman (Lorenzi, Gilbert, Carn, Garnier & Moore, 

2006), kehityksellisen kielellisen vaikeuden (Ziegler, Pech-Georgel, George, Alario & 

Lorenzi, 2005) tai dysleksian (Dole, Hoen & Meunier, 2012) vuoksi. Kontekstin 
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edesauttaessa puheen prosessointia erityisesti vaativissa kuunteluolosuhteissa nämä ryh-

mät voivat hyötyä enemmän kontekstuaalisesta tuesta. Tulevaisuudessa tarvitaankin lisää 

tutkimusta eri ryhmien kyvystä käyttää hyväksi kontekstia puheen prosessoinnin apuna. 

Edelleen lisätutkimusta tarvittaisiin virittymisen ajallisista ominaisuuksista, jotta pystyt-

täisiin selvittämään mitä virittymisen mekanismeja luonnollisissa tilanteissa käytetään ja 

tapahtuuko virittyminen ylempien kielellisten alueiden kuten TP:n ohjauksessa. Olisi tär-

keää myös selvittää tarkemmin, miten luonnollisissa tilanteissa puheen prosessointia 

edesauttavat tekijät vuorovaikuttavat toistensa kanssa tehden puheen prosessoinnista te-

hokasta hyvin erilaisissa olosuhteissa.  
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