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Esipuhe 

 

Tässä opinnäytetyössä raportoitu tutkimus on osa Helsingin yliopiston Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikön 

monimenetelmällistä Äänimaailma, tarkkaavuus ja aivojen kehitys -pitkittäistutkimusprojektia, jossa on 

seurattu samoja musiikkia harrastavia ja kontrolliryhmän lapsia joka toinen tai kolmas vuosi ensimmäiseltä 

luokalta alkaen. Musiikkia harrastavat lapset ovat käyneet musiikkipainotteista peruskoulua, jonka 

yhteydessä he ovat mm. käyneet soittotunneilla ja saaneet opetusta musiikin teoriassa. Kontrolliryhmän 

lapset eivät ole harrastaneet musiikkia, mutta sen sijaan heillä on ollut muita harrastuksia. Tähän 

tutkimukseen osallistuneet nuoret ja nuoret aikuiset olivat 13–21-vuotiaita. Suuri osa tutkimukseen 

osallistuneista nuorista oli ollut mukana tutkimuksessa ensimmäisestä kouluvuodesta alkaen. 

Pitkittäistutkimus on alkanut vuonna 2003, ja sen vastuututkijana toimii tutkimusjohtaja, dosentti Mari 

Tervaniemi. Pitkittäistutkimuksen tarkoituksena on ollut kartoittaa musiikkiharrastuksen yhteyksiä 

kuulokykyjen sekä erilaisten kognitiivisten kykyjen kuten tarkkaavaisuuden säätelyn ja toiminnanohjauksen 

kehittymiseen ja aivoperustaan. Minulla on ollut mahdollisuus olla mukana projektissa 

tutkimusharjoittelijana ja -avustajana keräämässä ja analysoimassa tutkimusaineistoa vuosien 2016–2017 

seurantakerralla, jolloin myös tämän opinnäytetyön aineisto on kerätty. Olen saanut opinnäytetyön aineiston 

keruuseen apua muilta tutkimusprojektiin osallistuneilta psykologian ja kognitiotieteen opiskelijoilta. 

 

Haluan kiittää kaikesta saamastani ohjauksesta, kärsivällisyydestä ja pitkällisestä tuesta tässä projektissani 

ohjaajiani Katri Saarikiveä ja Vesa Putkista. Kiitos myös tutkimusjohtaja Mari Tervaniemelle mahdollisuudesta 

olla mukana mielenkiintoisessa ja antoisassa tutkimusprojektissa. Lisäksi suurkiitos perheelleni ja ystävilleni 

tuesta, ymmärryksestä ja pitkämielisyydestä prosessin aikana. Olen onnekas siitä, että olette elämässäni!  
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1. Johdanto 

 

Musiikkiharrastuksen ja siihen liittyvän harjoittelun hyötyjä aivojen tiedonkäsittelytaidoille on osoitettu 

useissa tutkimuksissa viimeisen noin kahdenkymmen vuoden aikana (katsaus Moreno & Bidelman, 2014; 

Moreno & Farzan, 2015). Musiikin harrastamisen on havaittu muovaavan aivojen rakennetta ja toimintaa (ks. 

esim. Tervaniemi, 2009). Musiikin harrastamiseen on myös liitetty ei-musiikillisten taitojen, kuten kielellisten 

kykyjen ja korkeamman asteisten kognitiivisten prosessien tehostuminen (Herholz & Zatorre, 2012; Kraus & 

Chandrasekaran, 2010; Moreno ym., 2009; Putkinen, Tervaniemi, Saarikivi, Ojala & Huotilainen, 2014a). 

Tämän laajan kognitiivisen tehostumisen takana on ehdotettu olevan jonkin yleisemmän 

tiedonkäsittelyprosessin, kuten tarkkaavaisuuden säätelyn ja toiminnanohjaustaitojen kehittyminen 

musiikkiharrastuksen myötä (Hannon & Trainor, 2007; Moreno & Bidelman, 2014; Moreno & Farzan, 2015). 

Musiikillisen harrastuneisuuden onkin raportoitu olevan yhteydessä tehostuneisiin toiminnanohjaustaitoihin 

ja työmuistiin (Moreno ym. 2011; Zuk, Benjamin, Kenyon & Gaab, 2014). On myös ehdotettu, että yksilölliset 

erot toiminnanohjaustaitoihin liittyvässä kognitiivisessa joustavuudessa voisivat moduloida lapsilla 

musiikkiharrastukseen liitettyjä hermostollisia kuuloerottelukykyjen muutoksia (Saarikivi, Putkinen, 

Tervaniemi & Huotilainen, 2016).   

 

Toistaiseksi tiedetään kuitenkin melko vähän siitä, miten lapsuusajan musiikkiharrastus voi vaikuttaa 

toiminnanohjauksen kehityskulkuun. Musiikkiharrastus voi kehittää toiminnanohjaustaitoja tai 

vaihtoehtoisesti tehokkaat toiminnanohjaustaidot voivat vaikuttaa lapsen haluun jatkaa soittoharrastuksen 

parissa (Putkinen & Saarikivi, 2018). Tutkimukset musiikkiharrastuksen siirtovaikutuksista 

toiminnanohjaustaitoihin ovat edelleen harvassa ja rajoittuneet usein kapeisiin ikähaarukoihin (Moreno & 

Farzan, 2015). Lisäksi, pitkittäistutkimukset, joissa olisi seurattu toiminnanohjauksen mahdollista 

muovautumista musiikkiharrastuksen jatkuessa, ovat hyvin harvassa. Tarvitaankin vielä lisää tietoa 

musiikkiharrastuksen vaikutuksista ja mahdollisista hyödyistä toiminnanohjauksen kehittymiselle. 

  

Toiminnanohjaustaitojen kehitys on kiinnostanut lukuisia tutkijoita, mutta myös nämä tutkimukset ovat 

usein rajoittuneet tiettyyn, kapeaan ikäryhmään tai esikouluikäisiin (ks. katsaus Best & Miller, 2010). 

Toiminnanohjauksen kehityksestä nuoruusiässä onkin saatavilla vähän tutkimustietoa. Tämä olisi kuitenkin 

tärkeää, koska toiminnanohjaustaitojen ja niiden kehittymiseen liitettyjen aivoalueiden, etenkin 

etuotsalohkon, kehittyminen jatkuu läpi nuoruuden varhaisaikuisuuteen saakka (Best & Miller, 2010; Casey, 

Tottenham, Liston, & Durston, 2005). Kiinnostavaa onkin, miten musiikkiharrastus on yhteydessä nuorten 

vielä kehittyvien toiminnanohjaustaitojen taustalla oleviin aivomekanismeihin. 
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella ohjatun musiikkiharrastuksen ja erityisesti soitonopiskelun 

yhteyttä tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustaitoihin sekä niihin liittyviin aivomekanismeihin 13–21 vuoden 

iässä. Tätä tarkastellaan neuropsykologisten testien ja aivosähkökäyrällä (elektroenkefalografia, EEG) 

rekisteröityjen tapahtumasidonnaisten herätevasteiden (engl. event-related potentials, ERP) avulla.  

 

1.1 Tarkkaavaisuus ja toiminnanohjaus 

Tarkkaavaisuus on huomion suuntaamista tiettyyn kohteeseen, mikä on tärkeää lähes kaikelle toiminnalle ja 

eritoten oppimiselle. Ihminen ei kykene tietoisesti käsittelemään kaikkea aistien samanaikaisesti 

rekisteröimää ärsykeinformaatiota, ja tarkkaavaisuuden tehtävänä onkin säädellä, mitä informaatiota 

ärsyketulvasta kulloinkin otetaan työmuistiin ja tietoiseen käsittelyyn (Escera, Alho, Schröger & Winkler, 

2000; Knudsen, 2007). Tarkkaavaisuus on kehämäisesti yhteydessä työmuistiin (Knudsen, 2007). 

Työmuistissa kulloinkin käsittelyssä oleva tieto toisaalta ohjaa tarkkaavaisuuden suuntaamista oleelliseen 

ärsykkeeseen ja toisaalta edustaa ärsykettä, johon tarkkaavaisuus on suunnattu. Ärsykkeeseen kohdistettu 

tarkkaavaisuus ja sen järjestelmät valikoivat ja siirtävät vastaanotetun tiedon työmuistiin, ja toisaalta taas 

tuovat ko. ärsykkeeseen liittyvän pitkäkestoiseen muistiin tallennetun tietosisällön työmuistin käsittelyyn 

(Fuster, 2009; Knudsen, 2007). Tarkkaavaisuus voi suuntautua kohteeseen tahattomasti (engl. bottom-up) 

esimerkiksi kohteen yllättävyyden vuoksi tai se voidaan suunnata siihen tahdonalaisesti (engl. top-down), 

mikäli kohde on käsillä olevan tehtävän kannalta relevantti (Dajani & Uddin, 2015; Escera ym., 2000; 

Knudsen, 2007). Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan tahdonalaista tarkkaavaisuutta. 

 

Tahdonalainen tarkkaavaisuus liittyy läheisesti ja osittain päällekkäin myös toiminnanohjaukseen, jota 

tarvitaan kaikessa tavoitteellisessa ja monimutkaisessa toiminnassa (Dajani & Uddin, 2015). 

Toiminnanohjauksella (käytetään myös käsitettä kognitiivinen kontrolli, Luna, Padmanabhan & O’Hearn, 

2010) tarkoitetaan kykyä suunnata, yhdistää ja kontrolloida muita korkeampia kognitiivisia toimintoja ja 

käyttäytymistä halutun tavoitteen saavuttamiseksi (Friedman & Miyake, 2017; Luna ym., 2010). Tieteellisissä 

tutkimuksissa toiminnanohjaus on nähty sekä yhtenäisenä kognitiivisena prosessina että suhteellisen 

itsenäisistä osa-alueista koostuvana kykynä (mm. Best & Miller, 2010; Garon, Bryson & Smith, 2008; Lehto, 

Juujärvi, Kooistra & Pulkkinen, 2003). Nykyisin vallalla on näkemys, jonka mukaan toiminnanohjaus koostuu 

kolmesta toisiinsa liittyvästä, mutta erillisestä osa-alueesta: inhibitiokyvystä, kognitiivisesta joustavuudesta 

ja työmuistista (Diamond, 2013; Friedman & Miyake, 2017; Garon ym., 2008; Huizinga, Dolan & van der 

Molen, 2006; Lehto ym., 2003; Miyake ym., 2000).  

 

Inhibitiokyvyllä tarkoitetaan kykyä ehkäistä tavanomaista toimintatapaa tai automatisoitunutta tai 
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dominoivaa reaktiota. Inhibitiokyvyllä voidaan esimerkiksi hillitä aiempaa vastaustapaa, jotta voidaan tuottaa 

annetun tehtävän muuttuneiden vaatimusten mukainen uudenlainen vastaus (Dajani & Uddin, 2015; Luna 

ym., 2010; Miyake ym., 2000). Sillä tarkoitetaan myös kykyä vastustaa tavoitteellista toimintaa häiritseviä 

epäolennaisia yllykkeitä. Kognitiivinen joustavuus, jota on pidetty yhtenä vaativimmista 

toiminnanohjaustaidoista, on kyky vaihtaa tarkkaavaisuuden kohdetta nopeasti ja tarkasti, ja tarvittaessa 

muuttaa omaksuttua toimintastrategiaa tai näkökulmaa käsillä olevaan tehtävään (Diamond, 2013). 

Kognitiiviseen joustavuuteen luetaan kuuluvaksi myös kognitiivinen sujuvuus (engl. fluency), eli kyky sujuvasti 

tuottaa materiaalia. Viimeisimpänä osa-alueena työmuistilla tarkoitetaan toiminnanohjauksen yhteydessä 

kykyä pitää rajallista määrää tietoa mielessä ja myös muokata sitä aktiivisesti (Huizinga ym., 2006; Miyake 

ym., 2000). Toiminnanohjauksessa työmuistin sisältöä seurataan jatkuvasti ja sitä lisätään tai poistetaan 

nopeasti eli päivitetään tehtävän ja tavoitteiden vaatimusten mukaan. Hyvä toiminnanohjaus edellyttää 

näiden erillisten osa-alueiden prosessien sujuvaa, tietoisiin tavoitteisiin suunnattua yhteistoimintaa (Miyake 

ym., 2000).  

 

Toiminnanohjauksen käsitteen määrittelyn haasteiden lisäksi tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen eri 

osa-alueiden kokeellinen tutkimus on vaikeaa. Toiminnanohjauksen eri osa-alueita voidaan arvioida erilaisilla 

neuropsykologisilla tehtävillä. Aktiivista työmuistin päivitystä vaativa tehtävä on esimerkiksi juuri kuullun 

numerosarjan luetteleminen (digit span) takaperin (Garon ym., 2008; Best & Miller, 2010). Tutkimuksissa 

käytetään usein kattoefektin välttämiseksi kuitenkin monimutkaisia tehtäviä, jotka mittaavat samaan aikaan 

useampaa toiminnanohjauksen eri osa-aluetta ja niiden päällekkäisiä, toistensa kanssa korreloivia toimintoja, 

jolloin vaikeutena on erottaa yksittäistä osa-aluetta mittaava tehtäväosio (Best & Miller, 2010; Huizinga ym., 

2006; Lehto ym., 2003; Miyake ym., 2000;). Esimerkiksi inhibitiokykyä vaativat tehtävät edellyttävät myös 

työmuistia, kun annettu toimintaohje täytyy pitää mielessä, vastata oikein ohjeen mukaan ja samalla ehkäistä 

aikaisemmin tuotettua vastaustapaa uuden vastaustavan tuottamiseksi (Best & Miller, 2010; Garon ym., 

2008). Kognitiivista joustavuutta voidaan tutkimuksissa mitata vaihtamistehtävillä, joissa koehenkilön 

tehtävänä on joustavasti vaihtaa toimintatapaansa joko saman tehtävän sisällä eri toimintaohjeiden 

noudattamisen välillä (engl. task switching), kuten esim. vihjekuvan perusteella luokitella joko kirjaimia 

vokaaleiksi/konsonanteiksi tai numeroita parillisiksi/ parittomiksi, tai tehtävän ärsykkeiden eri piirteisiin 

reagoimisen välillä noudattaen tällöin koko tehtävän ajan samaa toimintaohjetta (engl. set shifting), kuten 

vastata esim. nuolen värin perusteella joko nuolen osoittaman suunnan puoleisella painikkeella tai 

vastakkaisella painikkeella (Dajani & Uddin, 2015; Friedman & Miyake, 2017). Vaihtaminen sekä eri 

toimintaohjeiden noudattamisen että ärsykkeiden eri piirteisiin reagoimisen välillä heikentää koehenkilöiden 

suoriutumista pelkkää toistamista edellyttäviin tehtäviin verrattuna. Tämä näkyy hitaampina reaktioaikoina 

ja virheiden lisääntymisenä vaihtamista edellyttävissä tehtävissä toistotehtäviin verrattuna (Dajani & Uddin, 

2015; Huizinga ym., 2006). Koska monimutkaisemmat vaihtamistehtävät edellyttävät aiemmin tehtävässä 
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muodostetun näkemyksen ärsyke-reaktio-yhteydestä (engl. mental set) vaihtamista ja uuden ajattelutavan 

muodostamista, niihin liittyy myös konflikti kahden eri vastaustavan välillä (Garon ym., 2008). Konfliktin 

huomaaminen ja sen käsittely onkin nähty myös yhtenä tärkeänä toiminnanohjauksen kehitykseen liittyvänä 

tekijänä (Garon ym., 2008).  

 

Tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjausta on tutkittu usein Wisconsinin korttienlajittelutestin (Wisconsin Card 

Sorting Test, WCST) ja sen mukaelmien avulla (Barceló, Munos-Céspedes, Pozo & Rubia, 2000). Testissä 

tehtävänä on lajitella kortteja mallikorttien mukaan saaden jokaisen yrityksen jälkeen palautteen (oikein-

väärin) valinnan oikeellisuudesta. Mahdollisia luokitteluperiaatteita on useita (väri, kuvio tai lukumäärä), 

joista on pääteltävä oikea tutkijan tai tietokoneen ohjelman antaman palautteen perusteella. 

Luokittelukriteeriä vaihdetaan testin aikana ilmoittamatta siitä tutkittavalle. Testissä menestyminen vaatii 

joustavaa päättelyä, inhibitiokykyä ja kognitiivista joustavuutta sekä näiden lisäksi kognitiivista sujuvuutta, 

käsitteenmuodotusta ja työmuistia (Barcelo ym., 2000). Muita toiminnanohjausta ja erityisesti inhibitiokykyä 

mittaavia tehtäviä ovat Go/No-go-, Stroopin ja Flankerin testit (ks. mm. Luna ym., 2010). Go/No-go-testissä 

osallistujan tulee ehkäistä aikaisemmassa tehtäväsarjassa edellytetty vastaustapa ärsykkeeseen (esim. 

Moreno & Farzan, 2015). Stroopin testissä ärsykkeinä ovat värisanat, jotka on painettu sanan merkityksen 

kanssa ristiriitaisella värillä. Tehtävässä tulee nimetä väri, jolla sana on painettu ja ehkäistä automatisoitunut 

sanan lukemisreaktio (esim. Garon ym., 2008). Kognitiivista joustavuutta arvioivissa tehtävissä käytetään 

usein toimintaohjeen vaihtamista osoittavia visuaalisia vihjeitä, mutta kognitiivista joustavuutta ja 

inhibitiokykyä voidaan tutkia myös tehtävillä, joissa tutkittavan on muistettava annettu toimintaohje ja 

tilanne, missä toimintatapaa on vaihdettava (Wolff, Roessner & Beste, 2016). Tällöin tehtävä edellyttää myös 

työmuistia ja kattaa näin toiminnanohjauksen kaikki kolme osa-aluetta. 

 

Toiminnanohjaustaitojen on havaittu kehittyvän psyykkisistä toiminnoista pisimpään mm. erilaisissa 

Wisconsinin korttienlajittelutestin kaltaisissa monimutkaisissa toiminnanohjausta edellyttävissä tehtävissä 

suoriutumisella arvioituina (mm. Best & Miller, 2010; Casey ym., 2005; Huizinga ym., 2006). 

Toiminnanohjaustaitojen ja tarkkaavaisuuden kehittymistä voidaan myös tarkastella yhdistämällä 

behavioraalisia menetelmiä aivotutkimuksen menetelmien kuten aivosähkökäyrän (EEG), toiminnallisen 

magneettikuvantamisen (fMRI) sekä aivojen rakenteellisia muutoksia kuvaavan magneettikuvantamisen 

(MRI) tuloksiin.  

 

1.2 Tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen kehittyminen ja aivoperusta 

Toiminnanohjauksen eri osa-alueiden kehitys rakentuu yksinkertaisimmista kognitiivisista taidoista ja niiden 

yhdistämisestä ja koordinoinnista korkeammiksi kognitiivisiksi taidoiksi ja prosesseiksi (Garon ym., 2008). 
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Toiminnanohjauksen kehittyminen on yhteydessä eri aivoalueiden kypsymiseen. Aivoissa toiminnanohjaus 

liitetään otsalohkon ja erityisesti etuotsalohkon kuorikerroksen (engl. prefrontal cortex, PFC) toimintaan 

(mm. Best & Miller, 2010; Casey ym., 2005), ja tämä aivoalue kehittyy hitaimmin. Toiminnanohjauksen 

kehittyminen jatkuukin lapsuudesta aina varhaisaikuisuuteen saakka (Huizinga ym., 2006; Luna ym., 2010). 

 

Aivojen rakenteelliseen kypsymiseen liittyy sekä etenemistä että taantumista: lapsuudessa ja nuoruudessa 

aivojen kokonaistilavuuden ja harmaan ja valkean aineen määrissä tapahtuu muutoksia mm. lisääntyneen 

myelinisaation, solujen järjestäytymisasteen ja hermosolujen ja niiden yhteyksien karsiutumisen myötä (mm. 

Casey ym., 2005; Gogtay ym., 2004). Ensin kypsyvät aivoalueista perustoimintoja ohjaavat alueet kuten 

sensorinen ja motorinen aivokuori, niiden jälkeen mm. kielen kehitykseen ja spatiaaliseen tarkkaavaisuuteen 

liittyvät päälaenlohkon ja ohimolohkon assosiatiiviset alueet ja viimeisimpänä toiminnanohjaukseen liitetyt 

uloimmat ohimolohkon alueet ja etuotsalohkon kuorikerros mukaan lukien mm. sen dorsolateraalinen osa 

(engl. dorsolateral prefrontal cortex, DLFPC) (Casey ym., 2005; Gogtay ym., 2004). Aivojen harmaan aineen 

kokonaistilavuus kehittyy iän mukana käänteisen U-käyrän muotoisesti: ennen murrosikää harmaan aineen 

kokonaistilavuus lisääntyy, ja murrosiän jälkeen tilavuus alkaa pienentyä varhaisaikuisuuteen saakka 

(Blakemore & Choudhury, 2006). Harmaan aineen tilavuuden pieneneminen eli kypsyminen on vilkkainta 

murrosiän jälkeen ja jatkuu varhaiseen aikuisuuteen saakka (Blakemore & Choudhury, 2006; Gogtay ym., 

2004). Toisin kuin harmaan aineen määrä, aivojen valkean aineen määrä lisääntyy koko lapsuuden ja 

nuoruusiän ajan (Blakemore & Choudhury, 2006; Casey ym., 2005). Valkea aine koostuu eri aivoalueita 

toisiinsa yhdistävistä myelinisoituneista aksonikimpuista (Best & Miller, 2010). Myelinisaatio tehostaa ja 

nopeuttaa aksoneiden signaalinkujetusta (Best & Miller, 2010), ja se jatkuu pisimpään ohimo- ja 

otsalohkoissa. Koska valkean aineen määrä ja tiheys lisääntyvät ja harmaan aineen määrä ja tiheys 

pienenevät otsa- ja päälaenlohkoilla koko nuoruusiän ajan, on oletettavaa, että näiden aivoalueiden 

aktivaatioon pohjautuvat kognitiiviset toiminnot, kuten toiminnanohjaustaidot, kehittyvät myös tänä aikana 

(Blakemore, 2006). 

 

Kognitiivisten toimintojen näkökulmasta useammissa tutkimuksissa on esitetty, että aivot kehittyvät iän, 

kokemuksen ja oppimisen myötä tehokkaammiksi, ja aivokuoren aktivaatio muuttuu hajautuneesta 

hienosäädetymmäksi ja paikallisemmaksi (Best & Miller, 2010; Casey ym., 2005). Tällöin käsillä olevaan 

kognitiiviseen tehtävään liittyvien aivoalueiden aktivaatio kasvaa ja muiden, siihen suoraan liittymättömien 

alueiden, vähenee (Best & Miller, 2010; Casey ym., 2005). Tarkkaavaisuus ja sen kehittyminen muodostaa 

perustan toiminnanohjaustaitojen kehittymiselle lapsuudessa ja esikouluiässä (Garon, ym. 2008). Jo vauvat 

pystyvät valitsemaan ärsykkeen ja keskittämään siihen tarkkaavaisuutensa, ja tarkkaavaisuusjärjestelmän 

kehittymisen myötä lapset oppivat suuntaamaan paremmin tahdonalaista tarkkaavaisuuttaan ja vaihtamaan 
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tarkkaavaisuudenden kohdetta ensin ulkoisten ärsykkeiden ja myöhemmin sisäisten edustusten välillä 

(Garon ym., 2008).  

 

Jo pikkulapset pystyvät myös ehkäisemään häiritsevän ärsykkeen vaikutusta tarkkaavaisuuteensa voidakseen 

tuottaa tehtävän kannalta oikean vastauksen (Luna ym., 2010). Tämän inhibitiokyvyn kehityksessä 

oletettavasti kiivain vaihe on esikouluiässä (Best & Miller, 2010), mutta eri tehtävätyypeillä mitattuna 

inhibitiokyky kehittyy koko lapsuuden ajan varhaisaikuisuuteen saakka. Huizingan ja kollegoiden (2006) 

tulosten mukaan inhibitiokyky kehittyy Stop-signal ja Flankerin testeillä mitattuna 15 vuoteen saakka, ja 

Stroopin testin muunnelmalla mitattuna 21 ikävuoteen saakka. Lunan ja kollegoiden (2010) katsauksessaan 

tarkastelemien tutkimustulosten mukaan kyky ylläpitää inhibitiota, esimerkiksi tehtävänsarjan vaatiman 

ajan, paranee iän myötä ja kehittyy näin ollen pidempään kuin kyky tuottaa oikea ja kilpailevat vastaustavat 

ehkäisevä vastaus eli inhibitiokyvyn hetkellinen aktivointi. EEG-tutkimuksissa on havaittu inhibitiota ja 

työmuistia vaativissa toiminnanohjaustehtävissä aivojen aktivaation muuttuvan iän myötä nuoruuteen 

saakka globaalista aivojen kuorikerroksen aktivaatiosta paikallisemmaksi otsalohkojen aktivaatioksi (Best & 

Miller, 2010). Tämän muutoksen ajatellaan viittaavan aivojen iän myötä lisääntyvään tiedonkäsittelyn 

tehokkuuteen ja etuotsalohkon kuorikerroksen toimintojen eriytymiseen (Best & Miller, 2010). Inhibitioon 

on liitetty aivoissa laajasti hajautettu säätelypiiri, jossa tärkeinä alueina pidetään erityisesti 

oikeanpuolimmaisia dorsolateraalista etuotsalohkon kuorta ja alemman otsalohkopoimun aluetta (engl. 

inferior frontal gyrus, IFG) (Crone & Steinbeis, 2017) sekä ventrolateraalista etuotsalohkon kuorta (engl. 

ventrolateral prefrontal cortex, VLPFC), jolla taas on yhteyksiä muihin etuotsalohkon alueisiin sekä sensorisiin 

ja motorisiin aivoalueisiin (Luna ym., 2010).  

 

Myös työmuisti kehittyy asteittain läpi lapsuuden ja nuoruuden (Best & Miller, 2010). Kuten inhibitiokyvyn 

kohdalla, myös työmuistin perusmekanismit - kyky pitää tietoa mielessä jonkin aikaa ja muokata sitä - 

kehittyvät jo varhain, mutta työmuistin tarkkuus kehittyy nuoruuteen tai varhaisaikuisuuteen saakka (Garon 

ym., 2008; Huizinga ym., 2006; Luna ym., 2010). Myös työmuistia vaativissa tehtävissä aktivaation on havaittu 

iän myötä vähenevän etuotsalohkon aivokuorella ja hajautuvan useammille, usein posterioisimmille 

aivoalueille, jolloin aikuisten työmuisti turvautuu vähemmän etuotsalohkon alueeseen (Luna ym., 2010). 

Nuorilla ja aikuisilla on myös havaittu verbaalisen työmuistin painottuvan enemmän vasemmalle ja 

spatiaalisen työmuistin oikealla aivopuoliskolle (Nagel, Herting, Maxwell, Bruno & Fair, 2013). 

 

Kognitiivinen joustavuus edellyttää sekä inhibitiota että työmuistia: jotta tehtävässä voidaan toimia 

vaihtoehtoisella tavalla, on pidettävä mielessä annetut ohjeet, muokattava vastaustapaa ohjeiden ja 

tehtävän mukaan ja pystyttävä ehkäisemään edellinen vastaustapa, jotta voidaan toimia toisella tavalla (vrt. 

Best & Miller, 2010; Garon ym., 2008). Kehittyneet inhibitoriset ja työmuistiprosessit näyttävätkin olevan 
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Garonin ja kumppaneiden (2008) mukaan edellytyksenä kognitiiviselle joustavuudelle. Kognitiivinen 

joustavuus kehittyy Huizingan ja kollegoiden (2006) sekä Davidsonin ja kollegoiden (2006) mukaan ainakin 

noin 15 vuoden ikään saakka. Toisaalta eräässä tutkimuksessa nuoret (ka 13.88 v) suoriutuivat nuoria aikuisia 

(ka 23.80 v) nopeammin muistiin perustuvassa vaihtamistehtävässä, eikä ryhmien välillä ollut eroa vihjeeseen 

perustuvassa vaihtamistehtävässä tai vastaamisen tarkkuudessa (Wolff ym., 2016). Jo esikouluikäiset 

suoriutuvat yksinkertaisista vaihtamistehtävistä, mutta iän myötä kognitiivinen joustavuus lisääntyy (Best & 

Miller, 2010).  

 

Aikuisilla toiminnanohjauksen kolme osa-aluetta on liitetty fMRI-tutkimuksissa aivojen kognitiivisen 

kontrollin verkoston aktivaatioon, jolloin verkoston suurempi aktivaatio on yhdistetty tehokkaampaan 

toiminnanohjaukseen (Niendam ym., 2012). Tähän verkostoon kuuluvat dorsolateraalinen etuotsalohkon 

kuori, alemman otsalohkopoimun (IFG) ja etummaisen pihtipoimun (engl. anterior cingulate cortex, ACC) 

alueet, supplementaarinen ja pre-supplementaarinen liikeaivokuori eli SMA- ja pre-SMA-alueet, (engl. 

supplementary motor cortex, pre-supplementary motor cortex), päälakilohkon etukiila (precuneus) ja 

aivosaareke (insula).  

 

Yhteenvetona toiminnanohjauksen tutkimustuloksista voidaan todeta, että iän myötä aktivaatio 

pääsääntöisesti vähenee etuotsalohkoissa aivojen hermotoiminnan muuttuessa tehokkaammaksi (ks. 

Putkinen & Saarikivi, 2018), lukuunottamatta lisääntyvää aktivaatiota tietyillä, erikoistuneemmilla 

etuotsalohkon kuorikerroksen alueilla, ja lisääntyy muilla tutkimuksissa käytettyjen tehtävien kannalta 

keskeisillä, usein posterioisimmilla aivoalueilla (mm. Best & Miller, 2010; Casey ym., 2005; Crone & Steinbeis, 

2017; Luna ym., 2010). Iän myötä aivotoiminnassa tapahtunee myös laadullista muutosta, jossa aivojen 

toimintoja järjestäytyy uudelleen, kun esimerkiksi tiettyyn toiminnanohjauksen toimintoon liittyvä aktivaatio 

muuttuu kehityksen myötä eri aivoalueille ja niiden väliseen yhteistyöhön (Best & Miller, 2010; Luna ym., 

2010).  

 

1.3 Aivosähkökäyrä ja tapahtumasidonnaiset herätevasteet 

Ajallisesti tarkkaa tietoa aivojen tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjausmekanismien toiminnasta saadaan 

aivosähkökäyrällä mitattavien tapahtumasidonnaisten herätevasteiden avulla. Aivosähkökäyrä eli EEG on 

menetelmä, jonka avulla mitataan hermosolujen sähköisen toiminnan aiheuttamia jännitevaihteluita eri 

puolille pään pintaa kiinnitettävien elektrodien avulla (Luck, 2014). EEG-tutkimuksen vahvuutena 

aivotutkimusmenetelmänä on sen suhteellinen edullisuus, turvallisuus koehenkilöille ja ajallisen 

erottelukyvyn tarkkuus. Aivosähkökäyrästä mitatuilla tapahtumasidonnaisilla herätevasteilla (ERP) voidaan 

tutkia aivoissa käynnissä olevia sensorisia, kognitiivisia tai motorisia prosesseja näytteenottotaajuudesta 
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riippuen jopa alle millisekunnin tarkkuudella (Luck, 2014). Menetelmän paikkatarkkuus on kuitenkin heikko 

johtuen mm. sähköisen signaalin vääristymisestä sen kulkeutuessa pään kudosten läpi kallon pinnalle (Luck, 

2014).   

 

Aivojen tapahtumasidonnaiset herätevasteet ovat sähköisen aivotoiminnan synnyttämiä, tiettyihin 

sensorisiin, kognitiivisiin tai motorisiin tapahtumiin ajallisesti lukkiutuneita positiivisia tai negatiivisia 

jännitemuutoksia, jotka liittyvät eri aivoalueiden aktivoitumiseen ärsykettä käsiteltäessä (Friedman, 

Cycowicz & Gaeta, 2001; Luck, 2014). Nämä tiettyyn tapahtumaan (yleensä ärsyke tai siihen reagointi) 

liittyvät jännitemuutokset ovat hyvin pieniä verrattuna EEG-signaalissa esiintyvään muun aivotoiminnan tai 

ulkoisen häiriön eli kohinan synnyttämään jännitevaihteluun. Tämän vuoksi herätevastetutkimuksessa 

samaa ärsykettä toistetaan useita kertoja. Kerätyt toistuvaan ärsykkeeseen ajallisesti lukkiutuneet EEG-jaksot 

keskiarvoistetaan yhteen, jolloin muuhun aivotoimintaan liittyvät satunnaiset jännitemuutokset 

kumoutuvat, mutta haluttuun tapahtumaan tai ärsykkeeseen liittyvät samansuuntaiset vastekomponentit 

jäävät näkyviin (Coles & Rugg, 1995; Friedman ym., 2001; Luck, 2014). Keskiarvoistettu 

tapahtumasidonnainen herätevaste koostuu millisekuntien nopeudella tapahtuvista positiivisista tai 

negatiivisista jännitemuutoksista. Niiden voimakkuutta eli amplitudia mitataan mikrovoltteina (μV). Aikaa 

tietyn ärsykkeen ja sen synnyttämän herätevasteen ilmenemisen välillä kutsutaan latenssiksi, ja sitä mitataan 

millisekunteina (ms). 

 

Tapahtumasidonnaiset herätevasteet voidaan jakaa niiden latenssin mukaan aivorunkovasteisiin, varhaisia 

havaintotoimintoja kuvaaviin keskilatenttisiin vasteisiin (n. 10–50 ms) ja myöhäisen latenssin vasteisiin (yli 

50 ms ärsykkeestä), jotka on yhdistetty monimutkaisempaan tiedonkäsittelyyn (Luck, 2014). Toinen yleisesti 

käytetty luokittelutapa on jako ulkosyntyisiin ja sisäsyntyisiin vasteisiin (Luck, 2014; Näätänen, 1992). 

Ulkosyntyiset vasteet syntyvät reaktiona ulkoiseen aistiärsykkeeseen, ja niihin vaikuttavat ärsykkeen 

fysikaaliset ominaisuudet (Coles & Rugg, 1995; Luck, 2014; Näätänen, 1992). Sisäsyntyisissä vasteissa taas on 

kyse enemmän yksilön sisäisistä tekijöistä kuten tarkkaavaisuudesta tai muistista, ja niiden katsotaankin 

heijastavan käsillä olevaan kognitiiviseen tehtävään liittyvää korkeamman tason tiedonkäsittelyä (Coles & 

Rugg, 1995; Luck, 2014; Näätänen, 1992). Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan tarkkaavaisuus- ja 

toiminnanohjausmekanismeja, myöhäisten, sisäsyntyisten P3-tyyppisten vasteiden avulla. 

 

1.3.1 P3-vasteet 

Sisäsyntyisistä herätevasteista eräitä tutkituimpia ovat positiiviset P3-perheen vasteet (Duncan ym., 2009; 

Friedman ym., 2001; Luck, 2014). Muusta ärsykesarjasta odottamattomat, poikkeavat, harvinaiset tai 

kohdeärsykkeet synnyttävät P3-vasteen, joka on yhdistetty tarkkaavaisuuden siirtymiseen kohti ärsykettä ja 
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muistiprosesseihin (Friedman ym., 2001; Luck, 2014; Polich, 2007). Vaikka P3-vasteita on tutkittu tuhansissa 

tutkimuksissa, yhtenäistä näkemystä P3-aallon synnyttämistä hermostollisista ja kognitiivisista 

mekanismeista ei kuitenkaan ole pystytty muodostamaan (Luck, 2014; Polich, 2007; 2012). Aivokuvantamis- 

ja neurofarmakologiset tutkimukset ovat kuitenkin tuoneet osviittaa P3-vasteen ja sen osakomponenttien 

P3a- ja P3b-vasteiden syntymekanismeista (Polich, 2012).  

 

Monissa P3-perheen vasteita kartoittavissa ja niitä hyödyntävissä tutkimuksissa on käytetty oddball-

koeasetelmaa, jossa harvinaisia poikkevia tai kohdeärsykkeitä esitetään yleisten ja toistuvien 

standardiärsykkeiden sarjassa (Duncan ym., 2009; Luck, 2014; Polich, 2012). Näissä oddball-koeasetelmissa 

P3-vasteet voivat syntyä sekä tehtävän kannalta tärkeisiin kohdeärsykkeisiin reagoimisen että ärsykesarjassa 

poikkeavien harvinaisten ärsykkeiden, joihin koehenkilön ei kuulukaan reagoida, synnyttäminä (Polich, 2007; 

Squires, Squires, & Hillyard, 1975). Kohdeärsykkeen ja poikkeavien ärsykkeiden synnyttämät P3-vasteet on 

erotettu toisistaan päänpinnan jakauman ja käynnissä olevan tehtävän mukaan (Friedman ym., 2001; Luck, 

2014; Squires ym., 1975). Näistä P3-vasteen osakomponenteista P3a-vasteen (käytetään myös nimitystä 

uutuus-P3, engl. novel-P3, esim. Friedman ym., 2001) on tulkittu yleisesti ilmentävän ärsykesarjassa 

odottamattoman, poikkeavan, harvinaisen tai uuden ärsykkeen (esim. ns. novel-äänet kuten ovikello) 

aiheuttamaa tarkkaavaisuuden kääntymistä ärsykemuutokseen (Friedman ym., 2001; Polich, 2007; Squires 

ym., 1975). Sen sijaan P3b-vasteen (käytetään myös nimitystä kohde-P3, engl. target-P3) on ajateltu syntyvän 

reaktiona ärsykkeeseen, joka voi olla odottamaton mutta silti tehtävään liittyvä (Squires ym., 1975) tai 

tehtävän kannalta odotettu (Friedman ym., 2001). P3b-vasteen on ajateltu ilmentävän tarkkaavaisuuden 

tietoisen ärsykkeeseen kohdentamisen lisäksi myös kontekstin päivitysprosessointia, eli esim. kuulo- tai 

näköärsykkeen edustuksen ja siihen reagointiohjeen päivittämistä työmuistissa, ja myöhempää muistiin 

tallennusta (Friedman ym., 2001; Luck, 2014; Polich, 2007; 2012).  

 

Perinteisissä oddball-koeasetelmissa P3a-vasteen jakauma painottuu päälaen etu- ja keskiosiin ja se 

havaitaan noin 200–400 ms ärsykkeen esittämisen jälkeen (Courchesne, Hillyard & Galambos, 1975; 

Friedman ym., 2001; Polich, 2007; Squires ym., 1975). Tarkkailutilanteissa esiintyvä P3b-vaste on sen sijaan 

parietaalinen, myöhäinen, noin 300-900 ms ärsykemuutoksesta esiintyvä vaste (Coles & Rugg, 1995; 

Näätänen, 1992; Polich, 2007). Kokonaisuutena P3-vasteen taustalla nähdään laajoja aivokuoren 

hermoverkkoja (Friedman ym., 2001), joista P3b:n lähde on paikannettu posterioisille assosiaatioalueille 

(Knight, 1997). Harvinaisen tai psykologisesti merkittävän ärsykkeen tarkkaavaisuustoimintojen alainen 

prosessointi lisää etuaivojen aktiivisuutta synnyttäen P3a-vasteen ja P3b-vaste syntyy, kun myöhemmät 

tarkkaavaisuusmekanismit käynnistävät muistitoiminnot ohimo- ja päälaenlohkojen alueella (Polich, 2007; 

2012). 
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Tehtävän vaikeus, resurssien kohdentaminen ja muistin kuormittuminen voivat vaikuttaa P3-vasteeseen 

(Luck, 2014; Polich, 2012). P3-vasteen amplitudin ajatellaan ilmentävän käynnissä olevan tehtävän vaatimien 

tarkkaavaisuusmekanismien resursseja. Suhteellisen helpossa tehtävässä vasteen amplitudi on verrattain 

suuri, kun taas kognitiivisesti vaativammassa monimutkaisessa tehtävässä ja mm. kaksoistehtävässä käytössä 

olevat tarkkaavaisuusmekanismit ovat rajoitettuja ja P3-vasteen amplitudi pienenee (Polich, 2007). Myös 

muistin kuormittuminen pienentää P3-vasteen amplitudia, minkä on edelleen ajateltu viittaavan 

vähäisempiin käytettävissä oleviin tarkkavaisuusmekanismien resursseihin tehtävän vaatimusten kasvaessa 

(Kok, 2001; Polich, 2012). 

 

P3-vaste voi syntyä myös asiaankuulumattoman hermostollisen aktivaation inhiboimisesta, millä 

helpotetaan tiedon siirtymistä frontaalisilta (P3a) alueilta ohimo-ja päälaenlohkojen (P3b) alueille (Polich, 

2012). Turhan hermostollisen “pulinan” vähentäminen kohdistaa tarkkaavaisuuden oleelliseen ärsyketietoon 

parantaen näin myös sen muistiin koodausta (Polich, 2012). P3-vasteen avulla voidaankin tutkia ärsykkeiden 

käsittelyyn liittyviä kognitiivisia prosesseja kuten tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjauksen eri osaprosesseja 

(Luck, 2014).  

 

1.3.2 P3-vasteet tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen tutkimuksessa 

Kognitiivista joustavuutta tarkastelevissa herätevastetutkimuksissa on havaittu vaihtamistehtävissä selvästi 

erottuvia lyhytaikaisia ja pidempikestoisia positiivisia aaltoja (n. 300–900 ms vaihtamista edellyttävästä 

ärsykkeestä), joiden on ajateltu heijastavan samantapaista korkeampaa kognitiivista kontekstin 

päivitysprosessointia kuin perinteisen P3-vasteen (Barceló, Periáñez & Nyhus, 2008; Barceló & Cooper, 2018). 

Vaihtamistehtäviin liittyvät positiiviset vasteet ovat toiminnallisesti ja jakaumaltaan erillisiä oddball-

koeasetelmalla mitatuista P3-vasteista (Barceló & Cooper, 2018). Nämä kognitiivista joustamista kuvaavat 

positiiviset vasteet liittynevät kuitenkin yhtenevästi P3-vasteen kanssa kontekstin ja työmuistin 

päivitysmekanismeihin eli sensorimotorisen aistitiedon ärsyke-reaktiokytkentöjen ja korkeamman tason 

muistiprosesseihin liittyvään tehtäväohjeiden päivitykseen. Lisäksi ne heijastavat monimutkaisempien 

toiminnanohjausmekanismien vaatimuksia (Barceló & Cooper, 2018). Näin ollen kognitiiviseen 

joustavuuteen ja toiminnanohjaukseen liittyvät myöhemmät, positiiviset P3-tyyppiset vasteet voidaan nähdä 

osana P3-perhettä (Barceló & Cooper, 2018). 

 

Tarkkaavaisuuden kohteen vaihtamisen ja kognitiivisen joustavuuden vaatimusten vaikutuksia P3-

vasteeseen on tutkittu mm. WCST-testin tietokoneelle suunnitellulla mukaelmalla 19–28-vuotiailla 

koehenkilöillä (Barceló ym., 2000) ja vertailemalla nuoria (ka 13.88 v) ja nuoria aikuisia (ka 23.80 v) vihjeeseen 

ja muistiin perustuvissa vaihtamistehtävissä (Wolff ym., 2016). Nuoret suoriutuivat nuoria aikuisia 
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nopeammin muistiin perustuvassa vaihtamistehtävässä, mutta eroja P3-vasteessa ei havaittu ryhmien välillä 

kummassakaan eri vaihtamistehtävätyypissä. Muistiin pohjautuvassa vaihtamistehtävässä P3-vasteen 

havaittiin olevan voimakkuudeltaan suurempi kuin tehtävässä, jossa vaihtamista ohjasi visuaalinen merkki 

(Wolff ym., 2016). Barcelón ja kollegoiden (2000) koeasetelma synnytti keski- ja parietaalisilla kanavilla 

suuren P3b-vasteen, joka vaimeni terävästi WCST-testin vaihtamista vaativissa tehtäväosuuksissa. P3b-

vasteen vaimeneminen tehtävän aikana viittasi tutkijoiden mukaan sisäsyntyiseen korttien lajitteluun 

liittyvän reagointitavan, kategorisen mallin, vaihtamiseen eli kuvaisi kognitiivista joustavuutta. Työmuistissa 

tapahtuvan ärsyke-reagointitavan eli tarkkaavaisuustavan (engl. attentional set) uudelleenpäivitys muovaa 

osaltaan merkittävästi P3-vastetta (Barceló ym., 2000).  

 

Inhibitiokykyä vaativassa Go/No-go-tehtävässä P3-vasteen on havaittu kasvavan lineaarisesti iän myötä: 6–

7-vuotiailla lapsilla ei tutkimuksessa havaittu P3-komponenttia, 9–10-vuotiailla havaittiin rajoittunutta P3-

aktivaatiota keskimmäisillä etu- ja keskikanavilla, kun taas nuorilla aikuisilla (ka 21.00 v) havaittiin laajaa P3-

aktivaatiota sekä etu- että etu- ja keskikanavilla (Jonkman, 2006). Tämän tulkittiin viittaavan inhibitiokyvyn 

asteittaiseen kehittymiseen 10-vuotiaasta eteenpäin. 

 

1.4 Musiikki ja aivot 

Soittaminen edellyttää soittajan jatkuvaa vuorottelua nuottien luvun ja niiden muuntamisen välillä. 

Soittaessaan soittaja muuntaa nuotit tarkoituksenmukaisiksi oman soittimensa ääniksi sormien hienovaraisin 

liikkein (Slevc, Davey, Buschkuehl & Jaeggi, 2016). Soitonopiskeluun liittyy päivittäistä harjoittelua, 

musiikkikappaleiden ulkoa opettelua ja musiikillisten rakenteiden - kuten intervallien, sointujen ja sävelten 

välisten korkeuserojen opettelua sekä motoristen taitojen etenevää oppimista (Schellenberg, 2004). 

Soittoharrastukseen liittyy myös tarkkaa spektraalisen ja ajallisen kuulotiedon prosessointia (Putkinen, 

Tervaniemi & Huotilainen, 2013). Soittaessaan yhdessä toisten kanssa soittaja joutuu seuraamaan nuotteja 

ja yhteissoittoa johtavan merkkejä sekä tarkkailemaan samalla oman soittimensa ääntä, kun toiset soittimet 

kuuluvat samaan aikaan (Slevc ym., 2016). Soittajan pitää siis oppia keskittymään valikoivasti, sulkemaan pois 

tiettyjä ärsykkeitä ja vaihtamaan eri kuuloärsykkeisiin keskittymisen välillä. Soittamisessa saa myös tarkkaa 

ajallista palautetta: tarkkaavaisuuden lipsahduksesta, jos jokin häiriö katkaisee soiton tai kuulojärjestelmän 

kautta, jos soittaja tekee virheen. Harrastuksena musiikilla on näin ollen erityinen merkitys tarkkaavaisuuden, 

kognitiivisen kontrollin ja joustavuuden kehittymiselle kuulotiedon erottelukyvyn ja liikkeiden säätelyn 

kehittymisen ohella.  

 

Soittoharrastukseen liittyykin useiden aivojen aisti- ja motoristen järjestelmien käyttö sekä näiden 

järjestelmien ja korkeampien kognitiivisten prosessien vuorovaikutus (Habibi, Damasio, Ilari, Sachs & 
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Damasio, 2018; Herholz & Zatorre, 2012). Näiden vaatimusten yhteisvaikutuksena soittoharrastus muovaa 

mitä todennäköisemmin useiden aivoalueiden kehitystä ja toimintaa (Habibi ym., 2018). Musiikin 

harrastamiseen onkin liitetty aivojen rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia (Herholz & Zatorre, 2012; 

Tervaniemi, 2009), joita tarkastellaan lyhyesti seuraavaksi. 

 

1.4.1 Musiikin harrastaminen muuttaa aivojen rakennetta ja toimintaa  

Ammattimuusikoiden aivojen rakenteet ja toiminta eroavat monella tavalla ei-muusikoiden aivoista (ks. 

esim. katsaukset Herholz & Zatorre, 2012; Moreno & Bidelman, 2014; Tervaniemi, 2009). Soittoharrastus 

muovaa aivojen kehitystä niillä alueilla, jotka ovat kytköksissä soittamiseen liittyvien motoristen liikkeiden 

säätelyn, aistienvälisen tiedon yhdistämisen ja kuulotiedon käsittelyn kanssa (Gaser & Schlaug, 2003; 

Tervaniemi, 2009). Aivojen harmaan aineen määrän on havaittu olevan suurempi muusikoilla verrattuna 

harrastelijamuusikoihin ja ei-muusikoihin (Gaser & Schlaug, 2003) ja ei-muusikoihin (Bailey, Zatorre & 

Penhune, 2013) aivokuoren liike- ja tuntoalueilla, visuaalisella, visuospatiaalisella ja kuuloalueilla. Myös 

otsalohkon uloimpien alueiden (mm. keskimmäinen ja alempi otsalohkon aivopoimu, middle and inferior 

frontal gyri) on havaittu olevan muusikoilla paksumpia ei-muusikoihin verrattuna (Bermudez, Lerch, Evans & 

Zatorre, 2009). Tämän havainnon tutkijat liittivät ammattimaisen soittamisen vaatimuksiin toistuvasta ja 

laajasta toiminnanohjaustaitojen ja tarkkaavaisuuden säätelyn käytöstä.  

 

Useimmat aikuisia muusikoita ja ei-muusikoita tai musiikkia harrastavia ja ei harrastavia lapsia vertailevat 

tutkimukset ovat olleet luonteeltaan korrelatiivisia poikkileikkaustutkimuksia. Ilman pitkittäistutkimuksia ei 

kuitenkaan voida poissulkea sitä mahdollisuutta, että musiikkiharrastuksen aloittavilla ja sitä intensiivisesti 

jatkavilla lapsilla tai aikuisena muusikoiksi päätyvillä yksilöillä on jo ennen harjoittelun alkua aivojen 

rakenteellisia ja toiminnallisia poikkeamia (Tervaniemi, 2009; Sachs, Kaplan, Der Sarkissian & Habibi, 2017; 

Zuk & Gaab, 2018). Muutamien kontrolloitujen pitkittäistutkimusten tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että 

aivojen rakenteelliset ja toiminnalliset erot muusikoiden ja ei-muusikoiden välillä johtuisivat harjoittelusta ja 

oppimisesta, eivät lähtökohtaisista eroista. 

 

Musiikkiharrastuksen vaikutukset aivojen kehitykseen voivat ilmetä myös jo melko lyhyelläkin, jopa 6 

kuukauden aikavälillä (ks. esim. Habibi ym., 2018; Hyde ym., 2009; Fujioka, Ross, Kakigi, Pantevi & Trainor, 

2006; Moreno ym., 2009). Esimerkiksi Hyde ja kumppanit (2009) havaitsivat MRI-tutkimuksessaan jo 15 

kuukauden viikoittaisten kosketinsoittotuntien jälkeen 6–7-vuotiaiden lasten aivopuoliskot toisiinsa 

yhdistävän aivokurkiaisen valkean aineen määrän ja erityisesti aivokuoren oikean puoliskon liike- ja 

kuuloalueiden harmaan aineen määrän kasvaneen kontrolliryhmän lapsiin verrattuna. Näitä eroja lasten 

välillä ei tutkimuksessa havaittu ennen musiikkiryhmän soittotuntien alkua.  
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Muusikoiden aivot eroavat ei-muusikoiden aivoista myös toiminnaltaan. Esimerkiksi kuulotiedon 

hermostollisen käsittelyn on havaittu olevan muusikoilla tehostuneempaa ei-muusikoihin verrattuna niin 

aivokuoren kuin sen alapuolistenkin (subkortikaalisten) osien järjestelmien tasolla (ks. katsaukset Kraus & 

Chandrasekaran, 2010; Moreno & Bidelman, 2014). Kun tähän tutkimukseen osallistuneita musiikkia 

harrastavia lapsia verrattiin aiemmin, ikävuosina 7–13, musiikkia harrastamattomiin ikätovereihinsa EEG-

menetelmää hyödyntävässä pitkittäistutkimuksessa, havaittiin ajan myötä kasvavia ryhmäeroja duuri- ja 

mollisointujen esitietoisessa erottelussa (Putkinen, Tervaniemi, Saarikivi, Ojala, & Huotilainen, 2014a) sekä 

monissa muissa musiikillisten äänen piirteiden käsittelyssä (Putkinen, Tervaniemi, Saarikivi, de Vent, & 

Huotilainen, 2014b). Musiikkia harrastavien koululaisten MMN- ja P3a-vasteet suurenivat iän myötä 

ikätovereitaan enemmän äänen muutoksille. Tämä viittaa tutkijoiden mukaan musiikkia harrastavien lasten 

kykenevän tehokkaampaan musiikkiin liittyvien äänen piirteiden esitietoiseen käsittelyyn ikätovereihinsa 

verrattuna, ja heidän tarkkaavaisuutensa siirtyy herkemmin äänen piirteiden muutokseen. Koska ryhmien 

välillä ei havaittu eroja musiikkiryhmän harrastuksen alussa (7- tai 9-vuotiaana), tulokset osoittavat musiikkia 

harrastavien ja muusikoiden tehostuneen kuulotiedon käsittelyn johtuvan harjoittelusta. 

 

Aivotoiminnan tehostuminen ja aivojen rakenteelliset muutokset näyttäisivät olevan erityisen voimakkaita 

niillä muusikoilla, jotka ovat aloittaneet soittamisen jo ennen 7 vuoden ikää (Bailey ym., 2013; Bengtsson 

ym., 2005; Schlaug, Jäncke, Huang, Staiger & Steinmetz, 1995; Steele, Bailey, Zatorre & Penhune, 2013). 

Soittoharjoittelun aikaansaama aivojen muovautuvuus voi olla suurinta varhaislapsuudessa, koska eri 

aivoalueita yhdistävät hermoradat kypsyvät silloin voimakkaasti (Bailey ym., 2013; Bengtsson ym., 2005; Zuk 

& Gaab, 2018), ja soittoharjoittelun jatkuminen ammattilastasolle voi vahvistaa edelleen näitä yhteyksiä ja 

varhaislapsuudessa alkanutta aivojen muovautuvuutta (Steele ym., 2013). 

 

1.4.2 Musiikkiharrastuksen siirtovaikutukset 

Musiikkiharrastuksen on tutkimuksissa havaittu hyödyntävän myös laaja-alaisesti musiikkiin liittymättömien 

taitojen omaksumista (katsaus Moreno & Bidelman, 2014). Nämä musiikin siirtovaikutukset ovat ilmenneet 

jo lapsuudessa ja lyhyelläkin aikavälillä. Musiikin harrastamiseen on liitetty puheen (Anvari, Trainor, 

Woodside & Levy,  2002; Chobert, François, Velay & Besson, 2014; Kraus & Chandrasekaran, 2010; Patel, 

2011), kielellisten kykyjen (Anvari ym., 2002; Moreno ym., 2009; Moreno ym., 2011; Patel, 2011) ja 

korkeampien kognitiivisten prosessien, kuten työmuistin kapasiteetin (Fujioka ym., 2006; Zuk, Benjamin, 

Kenyon & Gaab., 2014), lyhyt- ja pitkäkestoisen muistin (Talamini, Altoè, Carretti & Grassi, 2017), yleisen 

älykkyyden (Schellenberg, 2004, 2011) sekä tarkkaavaisuuden säätelyn ja toiminnanohjaustaitojen (Moreno 

ym. 2011; Zuk ym. 2014) tehostuminen. Suuri osa tutkimuksista, joissa on tarkasteltu musiikkiharrastuksen 

ei-musiikillisia höytyjä, on jälleen luonteeltaan korrelatiivisia poikittaistutkimuksia, joissa on verrattu 
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muusikoita ei muusikoihin. Musiikkiharrastuksen kognitiivisia hyötyjä on kuitenkin pystytty osoittamaan 

myös muutamilla pitkittäistutkimuksilla ja kontrolloiduilla interventiotutkimuksilla, joissa koehenkilöt on 

joko arvottu sattumanvaraisesti tai valittuja taustamuuttujia (esim. sosioekonominen asema, verbaalinen 

työmuisti, ÄO) tasapainottaen musiikkiryhmään. 

 

Jo puolen vuoden musiikinopiskelu, toisin kuin maalaamisen opiskelu, paransi 8-vuotiaiden lukemisen taitoja 

ja tehosti puhuttujen sanojen äänenkorkeuden erottelua lauseissa, mikä näkyi EEG-tutkimuksessa 

musiikkiryhmällä P3-tyyppisen vasteen amplitudin kasvuna hienovaraisten äänenkorkeusmuutosten 

erottelussa ja ko. vasteen pienenemisenä suuremmissa äänenkorkeusmuutoksissa (Moreno ym., 2009). 

Äskettäin Linnavalli, Putkinen, Lipsanen, Huotilainen ja Tervaniemi (2018) havaitsivat musiikkileikkikouluun 

osallistuneiden 5–6-vuotiaiden lasten kielellisten kykyjen, erityisesti äänteiden prosessointitaitojen ja 

sanavaraston, kehittyneen 20 seurantakuukauden aikana nopeammin kuin tanssitunneille osallistuneiden tai 

passiiviseen vertailuryhmään kuuluneiden lasten. Myös jo hyvin lyhytaikaisen musiikkiharjoittelun on 

havaittu parantavan lasten kielellisiä kykyjä. Jo 20 päivän interaktiivinen tietokoneella ohjattu 

musiikkiharjoittelu paransi verbaalista älykkyyttä (arvioituna WPPSI-III:n sanavarasto-osatestillä) 90 %:lla 

musiikkiryhmän 4–6-vuotiaista lapsista, mitä vaikutusta taideopetuksella ei ollut (Moreno ym., 2011).  

 

Pitkittäistutkimuksissa on saatu myös päinvastaisia tuloksia musiikkiharjoittelun siirtovaikutuksista. Muun 

muassa Hyden ym. (2009) tutkimuksessa 15 kuukauden viikoittainen soittoharjoittelu ei parantanut 6–7-

vuotiaiden lasten visuospatiaalisia tai verbaalisia taitoja (arvioituna mm. WISC-III kuutiotehtävät- ja 

sanavarasto-osatesteillä) kontrolliryhmän lapsiin verrattuna. Myöskään Linnavallin ja kumppaneiden (2018) 

tutkimuksessa ei havaittu musiikkileikkikouluun osallistumisella vaikutusta lasten ei-kielelliseen älykkyyteen 

(WISC-IV:n kuutiotehtävien ja matriisipäättelyn tehtävillä mitattuna). Musiikkiharrastuksen ei-musiikillisiin 

hyötyihin onkin suhtauduttu myös kriittisesti, koska kognitiivisissa prosesseissa kaukaisempi siirtovaikutus 

on tutkimusten mukaan hyvin harvinaista (Sala & Gobet, 2017; Zuk & Gaab, 2018). Musiikkiharrastuksen ja 

soitonopiskelun siirtovaikutuksia tarkkavaisuus- ja toiminnanohjaustaitoihin tarkastellaan lähemmin 

seuraavaksi. 

 

1.4.3 Musiikin harrastamisen yhteys tarkkaavaisuuteen ja toiminnanohjaukseen 

Musiikkia harrastavien lasten ja aikuisten on havaittu useissa tutkimuksissa suoriutuvan paremmin ei-

musiikkia harrastaviin verrattuna eri toiminnanohjausta mittaavissa tehtävissä (Moreno & Bidelman, 2014; 

Slevc ym., 2016). Tarkasteltaessa toiminnanohjausta yleisen kolmeen osa-alueeseen (Diamond, 2013; Lehto 

ym., 2003; Miyake ym., 2000) perustuvan jaottelun pohjalta musiikin harrastamisella on todettu olevan 

yhteyttä tehostuneeseen inhibitiokykyyn mm. Stroopin testissä (aikuiset: Bialystok & DePape, 2009) ja 
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Go/No-go-testissä (lapset: Moreno ym., 2011); kognitiiviseen joustavuuteen mm. Trail Making -testissä 

(lapset: Zuk ym., 2014) ja sekä tehtävän vaihtamis- (task switching) että kaksoistehtävässä (aikuiset: 

Moradzadeh, Blumenthal & Wiseheart, 2015) ja työmuistiin kirjainten taaksepäin luettelemisessa (aikuiset: 

George & Coch, 2011), numerosarjojen taaksepäin luettelemisessa (aikuiset: George & Coch, 2011; aikuiset: 

Zuk ym., 2014) ja n-back-testissä (aikuiset: Slevc ym., 2016).  

 

Toisaalta, tarkasteltaessa toiminnanohjauksen eri osa-alueita sekä auditiivisilla että visuaalisilla tehtävillä 

samoilla koehenkilöillä, musiikillisten kykyjen (musikaalisuustestillä ja musiikkiharrastuksen kestolla 

arvioituna) havaittiin olevan yhteydessä vain visuaaliseen ja auditiiviseen työmuistiin, mutta ei 

suoriutumiseen inhibitiota tai kognitiivista joustavuutta vaativissa auditiivisissa tai visuaalisissa tehtävissä 

(Slevc ym., 2016). Toiminnanohjauksen osa-alueista luultavasti vankinta näyttöä onkin musiikkiharrastuksen 

ja työmuistin yhteydestä (ks. meta-analyysi Talamini ym., 2017). Pitkään musiikkia harrastaneet 18–24-

vuotiaat suoriutuvat paremmin musiikkia harrastamattomiin verrattuna työmuistin (ml. numeroiden 

luetteleminen taaksepäin) sekä myös fonologisen ja verbaalisen muistin standardoiduissa tehtävissä (George 

& Coch, 2011; Talamini ym., 2017), ja musiikkiharrastuksen kestolla oli positiivinen yhteys 

työmuistitehtävissä suoriutumiseen (George & Coch, 2011). Soittoharjoittelulla oli positiivinen yhteys 

visuospatiaaliseen ja verbaaliseen työmuistisuoriutumiseen myös 6–25-vuotiaiden pitkittäistutkimuksessa, 

ja soittoharjoitteluun käytetty viikoittainen aika ennusti visuospatiaalisen ja verbaalisen työmuistin 

tehtävissä suoriutumisen vuosittaista paranemista (Nutley, Darki & Klingberg, 2014).  

 

Musiikkia harrastavilla havaittiin poikittaistutkimuksessa myös aikaisempi P3-vaste niin auditiivisessa kuin 

visuaalisessakin työmuistitehtävässä oddball-paradigmassa, minkä tulkittiin viittaavan musiikkia harrastavien 

nopeampaan työmuistin päivitysprosessiin kontrolliryhmään verrattuna (George & Coch, 2011). Musiikkia 

harrastavien P3-vasteen amplitudi oli tutkimuksessa lisäksi suurempi auditiivisissa tehtävissä, mikä viittasi 

tutkijoiden mukaan musiikkia harrastavien kohdistavan kontrolliryhmää tehokkaammin neuraalisia 

resursseja auditiiviseen ärsykkeeseen ja erottavan ehkä musiikkia harrastamattomia herkemmin auditiiviset 

poikkeavat ärsykkeet standardiärsykkeistä. Musiikkia harrastavien reaktioajat tai oikeiden vastausten määrä 

eivät eronneet EEG-tutkimuksessa musiikkia harrastamattomista, mikä vahvisti tutkijoiden mukaan 

päätelmää musiikkia harrastavien auditiivisen työmuistin tehokkaammasta käytöstä (George & Coch, 2011).  

 

Tämän pro gradu -työn taustalla olevan tutkimusprojektin pitkittäistutkimuksessa soittamista harrastavilla 

kouluikäisillä (7–13 v) lapsilla poikkeavat soinnut synnyttivät oddball-asetelmassa iän myötä kontrolliryhmää 

enemmän suurenevat P3a-tyyppiset vasteet (Putkinen ym., 2014a). Toisessa saman projektin 

pitkittäistutkimuksessa havaittiin melodisessa monipiirreasetelmassa (engl. melodic multi-feature paradigm) 

musiikkia harrastavilla 13-vuotiailla kontrolliryhmän nuoriin verrattuna suuremmat P3a-tyyppiset vasteet 
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taukopoikkeamille (Putkinen ym., 2014b). Pitkittäistutkimusten lasten tapahtumasidonnaiset herätevasteet 

eivät eronneet ryhmien välillä musiikkiharrastuksen alussa, 7- (Putkinen ym., 2014a) tai 9-vuotiaana 

(Putkinen ym., 2014b), jolloin P3a-tyyppisen vasteen suurenemisen tulkittiin johtuvan musiikkiharjoittelun 

vaikutuksesta eikä jo lähtökohtaisista eroista ryhmien välillä. Putkinen ja kumppanit (2015) tarkastelivat 

tarkemmin poikkileikkaustutkimuksen koeasetelmassaan 11–13- ja 15–17-vuotiailla lapsilla uusien, helposti 

toistuvasta standardiäänien sarjasta erottuvien ympäristön äänien tuottamaa uutuus-P3a-vastetta (engl. 

novel P3a) samalla kun lapset keskittyivät suorittamaan äänistä riippumatonta visuaalista erottelutehtävää. 

Toisin kuin sointumuutosten synnyttämän poikkeavuus-P3a-vasteen kohdalla, musiikkia harrastavilla 11–13-

vuotiailla, mutta ei 15–17-vuotiailla lapsilla uutuus-P3a-vaste oli pienempi kontrolliryhmään verrattuna. 

Kontrolliryhmässä uutuus-P3a-vaste oli 11–13-vuotiailla suurempi kuin 15–17-vuotiailla, mutta vastaavaa 

ikään liittyvää eroa ei tutkimuksessa havaittu musiikkiryhmässä.  

 

Kaiken kaikkiaan projektin aiemmat tulokset viittaavat musiikkia harrastavien lasten auditiivisten 

tarkkaavaisuustoimintojen tahdonalaisen kontrolloinnin kehittyvän nopeammin musiikkia 

harrastamattomiin lapsiin verrattuna (Putkinen ym., 2015). Tämä soittoharrastukseen liittyvän tehostumisen 

vaikutus hävinnee iän myötä, kun musiikkia harrastamattomien nuorten auditiivisten 

tarkkaavaisuustoimintojen kontrollointi saavuttaa saman kehitystason. Toisin kuin musiikkia 

harrastamattomilla lapsilla, musiikkia harrastavilla lapsilla musiikillisesti merkittävät, mutta fysikaalisesti 

pienet äänen piirteiden erot, vaikuttavat auditiivisen tahattoman tarkkaavaisuuden suuntaamiseen, mikä 

näkyy suurempana poikkeavuus-P3a-vasteena. Sen sijaan he pystyvät ehkäisemään musiikkia 

harrastamattomia lapsia paremmin tarkkaavaisuuden tahattoman kääntymisen fyysisiltä piirteiltään 

huomattavasti taustaäänistä erottuviin uusiin ääniin, mihin pienempi uutuus-P3a-vaste viittaa (Putkinen ym., 

2015). 

 

Putkisen ja kumppaneiden (2015) tutkimuksen 11–13- ja 15–17-vuotiaat musiikkia harrastavat lapset 

suoriutuivat iästä riippumatta kontrolliryhmän nuoria paremmin niin EEG:ssä esitetyssä visuaalisessa 

erottelutehtävässä kuin tässäkin opinnäytetyössä mittarina käytetyssä Nepsy II -testin inhibitiota ja 

kognitiivista joustavuutta mittaavassa Inhibitio-osatestissä. Inhibitio-osatestissä suoriutuminen korreloi 

lisäksi uutuus-P3a-vasteen amplitudin kanssa, mikä viittasi koeasetelman ja neuropsykologisten testien 

mittaavan samankaltaisia tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen taitoja (Putkinen ym., 2015). Myös 

Saarikiven ja kollegoiden (2016) edelleen samaan projektiin liittyvän poikittaistutkimuksen 9–15-vuotiaat 

musiikkia harrastavat nuoret suoriutuivat iästä riippumatta kontrolliryhmän nuoria paremmin Nepsy II:n 

Inhibitio-osatestissä. Tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu eroa lapsiryhmien välillä myös kognitiivista 

joustavuutta mittaavassa, mutta enemmän työmuistia vaativassa, Trail Making -testissä (TMT-B). Musiikkia 

harrastavien ja ei musiikkia harrastavien lasten ja nuorten suoriutuminen ei eronnut heidän tutkimuksessaan 



 17 

muissa neuropsykologisissa testeissä kuten kielellisessä sujuvuudessa ja työmuistissa (arvioituna 

numeroiden luettelemisella taaksepäin, engl. backwards digit span) tai yleisessä älykkyydessä (WISC-IV testin 

sanavarasto- ja kuutiotehtävät -tehtävillä arvioituna). Toisaalta Linnavallin ja kumppaneiden (2018) 

tutkimuksessa musiikkileikkikouluun osallistumisella ei ollut vaikutusta 5–6-vuotiaiden lasten 

suoriutumiseen Nepsy II:n Inhibitio-osatestin nimeäminen ja inhibitio -osioissa.   

 

Bialystok ja DePape (2009) havaitsivat poikittaistutkimuksessaan myös yhteyden inhibitiokykyä ja 

kognitiivista joustavuutta mittaavien toiminnanohjaustehtävien (Simonin nuolitehtävä ja auditiivinen 

Stroopin testi) ja musiikkiharrastuksen välillä yleisen älykkyyden ollessa samaa tasoa musiikki- ja 

kontrolliryhmällä. Musiikkia harrastavien parempi suoriutuminen inhibitiota ja kognitiivisen joustavuutta 

mittaavissa tehtävissä ei näin ollen vaikuta Saarikiven ja kollegoiden (2016) ja Bialystokin ja DePapen (2009) 

tutkimustulosten mukaan johtuvan musiikkia harrastavien korkeammasta älykkyydestä musiikkia 

harrastamattomiin verrattuna (Putkinen & Saarikivi, 2018). Toisaalta Schellenbergin (2004; 2011) 

tutkimusten tulokset haastavat edellä esitellyt. Hän ei havainnut esimerkiksi poikittaistutkimuksessaan 

(2011) 9–12-vuotiaiden lasten musiikkiharrastuksella yhteyttä inhibitiota ja kognitiivista joustavuutta 

mittaaviin toiminnanohjaustehtäviin. Sen sijaan musiikkia harrastavat lapset suoriutuivat kontrolliryhmää 

paremmin yleistä älykkyyttä mittaavissa testeissä (2004; 2011), ja älykkyydellä oli korrelatiivinen yhteys 

suoriutumiseen toiminnanohjaustehtävissä (2011). Schellenberg (2011) havaitsi lisäksi musiikkiharrastuksen 

korreloivan työmuistisuoriutumista mittaavan digit span -tehtävän kanssa (digit span eteen- ja taaksepäin). 

Tulokset viittaavat hänen mukaansa siihen, että musiikkiharrastukseen osallistuvat ja sen aloittavat yleisesti 

paremmin kognitiivisesti suoriutuvat ja älykkäämmät lapset. Toisaalta taas, kun toiminnanohjaustaitoja 

arvioitiin kontrolloidussa pitkittäistutkimuksessa ennen musiikki-intervention alkua ja sen jälkeen, havaittiin, 

että jo neljän viikon musiikkiharjoittelulla oli yhteys 4–6-vuotiailla inhibitiotehtävässä (Go/No-go) 

suoriutumiseen (Moreno ym., 2011). Musiikkiryhmällä oli lisäksi suurempi P2-vasteen amplitudi No-go-

sarjoissa taideinterventioon osallistuneiden lasten ryhmään verrattuna, mutta ryhmien välillä ei havaittu 

eroa N2-tai P3-vasteissa.  

 

Toiminnanohjauksen ja musiikkiharrastuksen yhteydestä onkin ristiriitaisia tutkimustuloksia (Sachs ym., 

2017). Myöskään älykkyyden ja musiikkiharrastuksen korrelaatio ei ole tutkimustulosten mukaan selvä. 

Degén, Kubicekin ja Schwarzerin (2011) tutkimuksessa 9–12-vuotiailla soittoharrastuksen kesto (0 – yli 4 v 

soittotunteja) oli yhteydessä sekä yleiseen älykkyyteen että tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustaitoihin, 

jotka korreloivat niin ikään älykkyyden kanssa. Tutkimuksessa tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustaitoja 

mitattiin niin ikään Nepsy II -testin osatesteillä mukaan lukien Inhibitio-osatesti. Soittoharrastuksen kesto oli 

yhteydessä kaikkiin tutkimuksessa käytettyihin tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen osatesteihin 

selittäen 12–20 % kunkin osatestin varianssista. Lisäksi tutkimuksen tulosten mukaan tarkkaavaisuus- ja 
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toiminnanohjaustaidoilla, erityisesti valikoivalla tarkkaavaisuudella ja inhibitiolla, on välittävä vaikutus 

soittoharjoittelun ja yleisen älykkyyden korrelaatioon.  

 

Toiminnanohjaustaitojen moduloivaa tai välittävää vaikutusta ovat esittäneet myös muut tutkijat (mm. 

Moreno & Bidelman, 2014; Moreno & Farzan, 2015; Saarikivi ym., 2016). Aiemmin esitellyssä Morenon ja 

kollegoiden (2011) interventiotutkimuksessa musiikkiharjoittelu paransi lasten suoriutumista inhibitiotestin 

lisäksi sanavarastotestissä, ja tämä muutos sanavarastotestissä suoriutumisessa oli myös positiivisessa 

yhteydessä musiikkiryhmän P2-vasteen amplitudiin muutokseen inhibitiota vaativassa visuaalisessa Go/No-

go-tehtävässä. Onkin ehdotettu, että toiminnanohjauksen osa-alueista juuri inhibitiokyky voisi erityisesti 

välittää musiikkiharrastuksen siirtovaikutuksia muiden ei-musiikillisten kognitiivisten kykyjen tehostumisessa 

(Moreno & Farzan, 2015). Saarikivi ja kumppanit (2016) mittasivat duurisointujen sarjassa esitettyjen 

poikkeavien mollisointujen synnyttämien MMN- ja P3a-vasteiden yhteyttä neuropsykologisissa tehtävissä 

suoriutumiseen 9–11- ja 13–15-vuotiailla musiikkia harrastavilla ja kontrolliryhmän lapsilla. Musiikkia 

harrastavilla lapsilla havaittiin iän myötä amplitudiltaan suureneva MMN-vaste vain lapsilla, jotka 

suoriutuivat heikosti kognitiivista joustavuutta vaativassa vaihtamistehtävässä, kun taas kontrolliryhmän 

lapsilla MMN-vaste kasvoi iän myötä vain hyvin tehtävissä suoriutuneilla lapsilla. Musiikkiryhmässä hyvin 

vaihtamistehtävissä suoriutuneilla lapsilla MMN-vasteen amplitudit olivat suuria jo nuorella iällä eikä iän 

kasvu tuonut tähän muutosta. Tutkimuksessa havaittiin myös, että poikkeavuus-P3a-vasteen amplitudi 

kasvoi iän myötä musiikkiharrastuksesta riippumatta vain niillä lapsilla, jotka suoriutuivat hyvin kognitiivista 

joustavuutta vaativassa vaihtamistehtävässä. Tulokset viittaavat tutkijoiden mukaan siihen, että yksilölliset 

erot toiminnanohjaustaitoihin liittyvässä kognitiivisessa joustavuudessa voivat moduloida lapsilla 

musiikkiharrastukseen liitettyjä hermostollisia kuuloerottelukykyjen muutoksia (Saarikivi ym., 2016).  

Musiikkiharrastuksen hyötyä toiminnanohjausmekanismeihin on tutkittu tähän mennessä vain muutamilla 

aivokuvantamismenetelmiä hyödyntävillä tutkimuksilla, joista kaikki ovat olleet poikittaistutkimuksia 

(katsaus Putkinen & Saarikivi, 2018). Aivokuvantamismenetelmät voivat valottaa musiikkiharjoittelun ja 

toiminnanohjaustaitojen yhteyttä tuomalla esiin aivojen rakenteissa ja toiminnassa eroja, jotka eivät 

välttämättä tule esiin neuropsykologisilla arviointimenetelmillä (Sachs ym., 2017). Toiminnallisessa 

magneettikuvantamistutkimuksessa (fMRI) musiikkia harrastavilla 9–12-vuotiailla lapsilla havaittiin 

suurempaa aktivaatiota pre-supplementaarisella ja supplementaarisella liikeaivokuorella, pre-SMA ja SMA-

alueilla, (engl. pre-/supplementary motor area) ja oikeanpuoleisella ventrolateraalisella etuotsalohkon 

kuorella (engl. ventrolateral prefrontal cortex, VLPFC) audiovisuaalisen vaihtamistehtävän (set shifting) 

aikana (Zuk ym., 2014).  
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Edelleen jatkuvan pitkittäistutkimuksen osana tutkittiin kouluikäisten lasten musiikkiharrastuksen yhteyttä 

toiminnanohjaustaitoihin myös fMRI-menetelmällä ja useammilla neuropsykologisilla testeillä (Sachs ym., 

2017). Kahden vuoden ajan musiikkiharjoitteluohjelmaan osallistuneilla lapsilla mitattiin voimakkaampaa 

aktivaatiota aivojen etummaisen pihtipoimun (engl. anterior cingulate cortex, ACC) ja alemman otsalohkon 

aivopoimun (engl. inferior frontal gyrus, IFG) alueilla, pre- ja supplementaarisella liikeaivokuorella (pre-

SMA/SMA) ja aivosaarekkeessa (engl. insula) inhibitiota ja kognitiivista kontrollia vaativien Stroop-testin 

inkongruenttien sarjojen aikana ohjattuun harrastukseen osallistumattoman kontrolliryhmän lapsiin 

verrattuna. Lapsiryhmien välillä ei kuitenkaan havaittu eroa neuropsykologisissa testeissä suoriutumisessa. 

Edellä mainitut aivoalueet on liitetty kognitiivisen kontrollin (toiminnanohjauksen) säätelyyn (Niendam ym., 

2012; Sachs ym., 2017). Molemmissa esitellyissä fMRI-tutkimuksissa musiikkia harrastavilla lapsilla havaittiin 

voimakkaampaa aktivaatiota pre-SMA ja SMA-alueilla inhibitiota ja kognitiivista kontrollia vaativan 

toiminnanohjaustehtävän aikana (Sachs ym., 2017; Zuk ym., 2014). Tämä tulos voi viitata musiikkia 

harrastavien lasten aivojen kognitiivisen kontrolliverkoston erilaiseen kehittymiseen musiikkia 

harrastamattomiin lapsiin verrattuna erityisesti alueilla, jota liittyvät tehtävän kannalta oleellisen vastauksen 

valitsemiseen eli kognitiiviseen joustavuuteen ja automaattisen, epäsopivan vastaustavan ehkäisemiseen eli 

inhibitiokykyyn (Sachs ym., 2017).  

 

Viimeisimmässä Äänimaailma, tarkkaavuus ja aivojen kehitys -pitkittäistutkimusprojektin 

poikittaistutkimuksessa (Putkinen & Saarikivi, 2018), johon osallistuivat myös tämän opinnäytetyön 

koehenkilöiden osajoukko (n=49, 26 musiikkiharrastajaa, 30 naista), selviteltiin fMRI-koeasetelmalla 

tutkimusajankohdalla 16–21-vuotiaiden musiikkia harrastavien nuorten inhibitiokykyä ja kognitiivista 

joustavuutta. Tutkimuksen koeasetelma sisälsi Nepsy II:n Inhibitio-osatestiin pohjautuvat nimeämisen, 

inhibition ja vaihtamistehtävien sarjat, joista vaihtamistehtäväsarja oli samanlainen kuin tässä 

opinnäytetyössä käytetty Nuoli-asetelma. Musiikkia harrastavien ryhmä erosi musiikkia harrastamattomien 

aktiivisesta kontrolliryhmästä vaihtamistehtävän inkongruenttien tehtäväosien ja pelkkien inhibitio-osien 

kontrastissa siten, että kontrolliryhmällä aivoaktivaatio oli voimakkaampaa oikeanpuolimmaisella 

dorsolateraalisella etuotsalohkon kuorella (engl. dorsolateral prefrontal cortex, DLFPC) ja oikeanpuoleisen 

päälakilohkon väliuurteessa (engl. intraparietal sulcus, IPS). Tämä tulos viittaa tutkijoiden mukaan musiikkia 

harrastavien nuorten tehokkaampaan toiminnanohjaukseen osallistuvien hermoverkkojen käyttöön 

inhibitiota ja työmuistia edellyttävässä vaihtamistehtävässä kontrolliryhmään verrattuna (Putkinen & 

Saarikivi, 2018).  

 

Musiikkiharjoittelun ja toiminnanohjauksen yhteyttä tarkastelevien aivokuvantamistutkimusten mukaan 

aikuisilla muusikoilla aktivaatio lienee vähäisempää etuotsalohkon etummaisilla alueilla, kun taas musiikkia 

harrastavilla lapsilla aktivaatio vaikuttaa olevan suurempaa mm. taemmilla otsalohkon alueilla (Putkinen & 
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Saarikivi, 2018). Musiikkia harrastavat lapset voivat käyttää toiminnanohjaustehtävissä hermoverkkoja, jotka 

musiikkia harrastamattomilla lapsilla eivät ole käytössä. Tämä voi johtua musiikkia harrastavien lasten 

tiettyjen aivoalueiden nopeammasta kypsymisestä, vahvemmasta tehtävään sitoutumisesta tai erilaisten 

kognitiivisten strategioiden käytöstä musiikkia harrastamattomiin lapsiin verrattuna (Putkinen & Saarikivi, 

2018). Soittamista harrastavat nuoret käyttänevät lisäksi vähemmän eli tehokkaammin 

toiminnanohjaustaitoihin liitettyä oikeanpuolimmaista frontoparietaalista aivoverkostoa musiikkia 

harrastamattomiin ikätovereihinsa verrattuna toiminnanohjaustehtävissä (Putkinen & Saarikivi, 2018).  

 

Musiikkiharrastuksen ja soitonopiskelun yhteydestä sekä mahdollisista siirtovaikutuksista tarkkaavaisuus- ja 

toiminnanohjaustaitoihin ei kuitenkaan voida vetää selkeitä johtopäätöksiä tutkimustulosten 

ristiriitaisuuksien ja erilaisten sekä eri toiminnanohjauksen osa-alueita kartoittavien tutkimusasetelmien 

vuoksi. Myöskään muusikoiden oletettuihin tehokkaampiin toiminnanohjaustaitoihin liittyvä aivoverkkojen 

tason perusta on edelleen epäselvää: käyttävätkö esimerkiksi harjaantuneet vähemmän vai enemmän 

hermostollisia resursseja harjaantumattomiin verrattuna ja miten aivojen kypsyminen vaikuttaa tähän (ks. 

Putkinen & Saarikivi, 2018). Musiikkiharrastuksen yhteydestä tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustaitoihin 

tarvitaankin vielä lisää tietoa. 

 

1.5 Tutkimusongelmat ja hypoteesit 

Tämä tutkimus on osa laajempaa, jo vuonna 2003 alkanutta monimenetelmällistä pitkittäistutkimusta, jossa 

samoja musiikkia harrastavia lapsia on tutkittu ensimmäiseltä luokalta lähtien useiden vuosien ajan. Tällä 

tutkimuskerralla tutkimukseen osallistuvilta nuorilta mitattiin ensimmäistä kertaa tapahtumasidonnaisia 

herätevasteita myös inhibitio- ja vaihtamistehtävässä.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ohjatun musiikkiharrastuksen ja erityisesti soitonopiskelun 

yhteyttä tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustaitoihin 13–21 vuoden iässä. Tätä tarkastellaan 

neuropsykologisten testien ja tapahtumasidonnaisen P3-tyyppisen herätevasteen avulla. Neuropsykologisilla 

testeillä tutkitaan koehenkilöiden inhibitiokykyä ja tarkkaavaisuuden kohteen sujuvaa vaihtamista (Nepsy II 

Inhibitio-osatesti). Lisäksi niiden avulla kartoitetaan työmuistisuoriutumista (WISC-IV- ja WAIS-III –testien 

numerosarjat taaksepäin osatesti) ja kontrolloidaan koehenkilöiden yleistä päättelysuoriutuvuutta (em. 

testien sanavarasto- ja kuutiotehtävät-osatestit). Tapahtumasidonnaisia herätevasteita mitataan 

kaksiosaisessa Nuoli-asetelmassa, jossa esitetään mustia ja valkoisia nuolia asetelman osasta riippuen joko 

kongruentteina tai inkongruentteina vasemmalle ja oikealle osoittavina ärsykkeinä. Asetelman avulla voidaan 

tutkia automatisoituneen vastaustavan ehkäisemiskykyä (inhibitiokyky) sekä tarkkaavaisuuden kohteen ja 

kahden eri ohjeen noudattamisen sujuvaa vaihtamista (kognitiivinen joustavuus). Koeasetelman Nuoli-
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tehtävä edellyttää lisäksi työmuistia. Tutkimus antaa tärkeää tietoa siitä, miten musiikkiharrastus on 

yhteydessä tarkkaavaisuuteen ja toiminnanohjaustaitoihin. 

 

Tutkimuskysymyksinä on, miten tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjausta ilmentävä P3-tyyppinen vaste eroaa 

musiikkia harrastavien ja kontrolliryhmän nuorten ja nuorten aikuisten välillä ja eroaako musiikki- ja 

kontrolliryhmien suoriutuminen neuropsykologisissa testeissä. Lisäksi tutkitaan, onko ryhmien välillä 

havaittavissa eroja behavioraalisessa suoriutumisessa Nuoli-asetelmassa (reaktioajat ja oikein menneiden 

vastausten prosenttiosuus) ja miten behavioraalinen suoriutuminen sekä suoriutuminen inhibitiota ja 

kognitiivista joustavuutta mittaavassa neuropsykologisessa Nepsy II:n Inhibitio-osatestissä ovat yhteydessä 

toisiinsa ja Nuoli-asetelmaan liittyvään P3-tyyppiseen vasteeseen. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, ovatko 

havaittu P3-tyyppinen vaste ja suoriutuminen Nuoli-asetelman tehtävässä mahdollisesti yhteydessä 

suoriutumiseen muissa neuropsykologisissa testeissä. Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat 

ensisijaisesti ryhmäerot musiikkia harrastavien ja kontrolliryhmän nuorten ja nuorten aikuisten välillä 

tarkkaavaisuuden tietoisessa prosessoinnissa sekä toiminnanohjauksessa, jolloin tutkimuksen ulkopuolelle 

rajautuvat esimerkiksi kongruenttien ja inkongruenttien ärsykkeiden varhaiseen hermostolliseen erotteluun 

liittyvät kysymykset. Tutkimushypoteesit ovat seuraavat: 

 

1. Musiikkiharrastus on yhteydessä tehostuneeseen tarkkaavaisuuden säätelyyn ja 

toiminnanohjaukseen, mikä näkyy musiikkia harrastavien 13–21-vuotiaiden nuorten kontrolliryhmää 

parempana suoriutumisena Nuoli-asetelman tehtävässä ja Nepsy II:n Inhibitio-osatestissä. 

2. Niin kuin aiemmin tällä aineistolla, mutta muusta kirjallisuudesta poiketen, musiikkiryhmän ja 

kontrolliryhmän suoriutumisessa ei sen sijaan ole eroa työmuistia ja yleistä päättelysuoriutumista 

mittaavissa neuropsykologisissa tehtävissä. 

3. P3-tyyppisen vasteen amplitudi on musiikkiryhmällä suurempi kuin kontrolliryhmällä. 

4. Behavioraalinen suoriutuminen Nuoli-asetelman tehtävässä ja suoriutuminen Nepsy II:n Inhibitio-

osatestissä on yhteydessä P3-tyyppiseen vasteen voimakkuuteen Nuoli-asetelmassa. 

 

 

2. Menetelmät 

 

2.1 Koehenkilöt ja tutkimusprojekti 

Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 69 koehenkilöä. Tutkimuksen koehenkilöt olivat syntyneet vuosina 

1996, 1998, 2000 tai 2002, ja olivat tutkimusajankohdalla 13–21-vuotiaita. Lopullisten analyysien 

ulkopuolelle jätettiin kuitenkin kaksi koehenkilöä, koska EEG:n häiriöisyyden takia hyväksyttävien EEG-
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jaksojen määrä jäi liian vähäiseksi analysointia varten (hyväksyttyjen EEG-jaksojen määrä ei yltänyt ennalta 

asetettuun 70 %:n kriteerirajaan). Lisäksi kaksi koehenkilöä jouduttiin hylkäämään, koska heiltä ei saatu 

neuropsykologisten testien tuloksia ja yksi koehenkilö hylättiin EEG:n tallennusvirheen vuoksi. Yhden 

koehenkilön neuropsykologisten tutkimusten tuloksia ei otettu mukaan tulosanalyysiin, koska hän oli vuotta 

luokkatovereitaan vanhempi (syntynyt vuonna 1999, kun muiden syntymävuosi oli 2000), ja hänelle tehtiin 

kouluikäisille lapsille (6–16 v) tarkoitetut WISC-IV-osatestit, vaikka hän oli testipäivänä jo lähes 18-vuotias 

(17.86 v). Hänet otettiin kuitenkin mukaan herätevastetutkimukseen vuonna 1998 syntyneiden aineistoon. 

Herätevastetutkimukseen osallistuvien koehenkilöiden lopullinen määrä oli näin ollen 64 koehenkilöä, joista 

38 (59.4 %) oli tyttöjä. Musiikkiryhmään kuului 35 (54.7 %) koehenkilöä ja kontrolliryhmään 29 (45.3 %) 

koehenkilöä. Neuropsykologisten testitulosten analyysissa lopullinen koehenkilömäärä oli 63 koehenkilöä, 

joista 37 (58.7 %) oli tyttöjä. Musiikkiryhmään kuului näissä analyyseissa 34 (54.0 %) koehenkilöä ja 

kontrolliryhmään 29 (46.0 %) koehenkilöä. Kaksi nuorempaa ja kaksi vanhempaa ikäryhmää päätettiin 

yhdistää alustavia analyyseja varten, jotta liian pienet ryhmäkoot eivät olisi heikentäneet tilastollisten 

päätelmien luotettavuutta. Koehenkilöiden ikä- ja sukupuolijakauma on esitetty kullekin ryhmälle taulukossa 

1. 

 

Taulukko 1  
Koehenkilöiden sukupuolijakauma ja ikien keskiarvot ja keskihajonnat EEG-mittauksessa (64 nuorta) ja 
neuropsykologisissa testeissä (63 nuorta) musiikki- ja kontrolliryhmissä.  

 

 13–16-vuotiaat 17–21-vuotiaat 

 Musiikki Kontrolli Musiikki Kontrolli 

n 19 15 16∗ 14 

Ikä, keskiarvo  15.18 15.28 19.11 [19.20] 19.38  

Ikä, keskihajonta 1.16 1.30 0.94 [0.91] 1.05 

Tyttöjä (%) 14 (73.7) 6 (40.0) 12∗ (75.0)[73.3] 6 (42.9) 

Poikia (%) 5   (26.3) 9 (60.0) 4    (25.0)[26.7] 8 (57.1) 

 

∗Koehenkilöiden määrä neuropsykologisissa testeissä oli tässä ryhmässä yksi vähemmän. Erot 

sukupuolijakaumassa, iän keskiarvossa ja keskihajonnassa on merkitty hakasulkeisiin. 

 

Musiikki- ja kontrolliryhmä eivät eronneet iän suhteen 13–16-vuotiaina (Nuoli-asetelma ja neuropsykologiset 

testit: t(32)= -.237, p=.81) eivätkä 17–21-vuotiaina (Nuoli-asetelma: t(28)= -.740, p=.47; neuropsykologiset 
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testit: t(27)= -.509, p=.60). Tutkimuksen varianssianalyyseissa iän vaikutusta tarkasteltiin tästä huolimatta 

jatkuvana keskistettynä muuttujana. Ryhmät eivät eronneet toisistaan myöskään vanhempien 

sosioekonomisen aseman tai koulutustaustan suhteen (Putkinen ym., 2014a; Putkinen ym., 2014b; Saarikivi 

ym., 2016).  

 

Taulukoista 1 nähdään, että EEG-tutkimukseen osallistuneiden nuorten ja nuorten aikuisten 

sukupuolijakauma oli epätasainen siten, että sekä nuoremmassa että vanhemmassa musiikkiryhmässä oli 

enemmän tyttöjä kuin poikia. Lisäksi nuoremmassa ja vanhemmassa kontrolliryhmässä tilanne oli 

päinvastainen eli poikien osuus oli tyttöjä hieman suurempi. Vaikka edelleen tiedetään verrattain vähän 

sukupuolen, murrosiän ja aivojen hermoverkostojen kehityksen yhteydestä (Blakemore, 2012), tytöillä 

kehittyvät tietyt aivorakenteet ja toiminnot poikia nopeammin (Lenroot & Giedd, 2010), jolloin suurempi 

tyttöjen osuus voi ilmetä tuloksissa virheellisinä ryhmäeroina ja tuottaa näin ongelmia tulosten tulkinnassa. 

Sukupuolijakauman epätasaisuuden vaikutus riippuvaan muuttujaan otettiin huomioon varianssianalyyseissa 

niin, että sukupuoli oli ryhmään kuulumisen ohella ryhmittelevänä tekijänä.  

 

Musiikkiryhmään kuuluneet nuoret olivat olleet ensimmäisestä luokasta lähtien musiikkipainotteisessa 

koulussa tai suorittaneet peruskoulun ko. koulun musiikkipainotteisella luokalla. Heidän 

peruskouluopetukseensa kuului keskimääräistä useampia musiikin viikkotunteja kuin tavanomaisissa 

peruskouluissa, sekä yksilö- että pienryhmäsoittotunteja, kuoroharjoituksia, musiikin teoriaopintoja ja 

konserttiesiintymisiä. Kaikki musiikkiryhmäläiset soittivat tai olivat soittaneet peruskouluaikanaan 

säännöllisesti jotain instrumenttia, joista yleisimpiä olivat viulu (ml. alttoviulu) ja sello. Tutkimusajankohdalla 

musiikkiryhmään kuuluvista 76.5 % soitti säännöllisesti jotain soitinta. Säännöllisen soittamisen jo 

lopettaneista kaikki olivat soittaneet jotain instrumenttia 6–11 vuotta (ka 9 v). Kontrolliryhmään kuuluneet 

nuoret kävivät tavallista peruskoulua tai lukiota tai ovat suorittaneet tavallisen peruskoulun. 

Kontrolliryhmään kuuluvat nuoret eivät tutkimushetkellä harrastaneet musiikkia, eikä heillä ollut aiempaa 

pitkäkestoista musiikinopiskelutaustaa. He eivät myöskään harrastaneet muuta sellaista harrastusta, jossa 

musiikilla on tärkeä rooli, kuten tanssia. Kontrolliryhmän nuorista 60.7 % osallistui johonkin ohjattuun 

harrastukseen. Yksi kontrolliryhmän nuorista jätti vastaamatta taustatietokyselyyn.  

 

Tutkimukseen osallistuneille koehenkilöille ja heidän vanhemmilleen annettiin etukäteen tietoa tutkimuksen 

kulusta ja tarkoituksesta sekä koehenkilöiden oikeuksista. Ennen tutkimusta alle 18-vuotiaiden nuorten 

vanhemmat allekirjoittivat kirjallisen suostumuksen lapsensa osallistumisesta tutkimukseen, ja täysi-ikäiset 

koehenkilöt allekirjoittivat itse oman suostumuksensa. Alaikäiset nuoret antoivat suostumuksensa 

tutkimukseen osallistumisesta suullisesti sen jälkeen, kun heille oli kerrottu tutkimuksesta sekä heidän 

oikeuksistaan. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan eettinen toimikunta oli antanut tutkimukselle puoltavan 
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lausunnon. Koehenkilöillä oli normaali tai silmälaseilla normaaliksi korjattu näkö, normaali kuulo, eikä heillä 

ollut todettuja neurologisia häiriöitä. EEG-tutkimukseen osallistumisesta koehenkilöt saivat palkkioksi kolme 

tai neljä elokuvalippua.  

 

Koehenkilöiden vanhemmat olivat täyttäneet lapsensa ensimmäisellä tutkimukseen osallistumiskerralla 

perheen musiikkitaustaa, lapsen harrastuksia sekä vanhempien koulutus- ja tulotasoa koskevan kyselyn. 

Koehenkilöitä pyydettiin mittauksen yhteydessä tai sähköpostitse ennen mittausta täyttämään musiikin 

kuuntelua, musiikkiharrastusta ja muuta harrastamista koskeva kysely. Kyselyssä selvitettiin yli 16-vuotiailta 

myös peruskoulun jälkeisiä opintoja, musiikkiharrastuksen jatkumista sekä työssäkäyntiä. 

 

Tutkimus on osa vuonna 2003 alkanutta seurantatutkimusta, jossa samoja lapsia on tutkittu kahden tai 

kolmen vuoden välein ensimmäiseltä luokalta alkaen. Kaikki koehenkilöt olivat osallistuneet tutkimukseen 

ainakin kerran aikaisemmin (7-, 9-, 11- tai 13–17-vuotiaana). Tutkimuksen koeasetelmaa ei oltu käytetty 

kuitenkaan aiemmilla tutkimuskerroilla, joten se oli kaikille koehenkilöille uusi. 

 

2.2 Neuropsykologiset arviointimenetelmät 

Koehenkilöiden inhibitiokykyä ja tarkkaavaisuuden kohteen sujuvaa vaihtamista kartoitettiin Nepsy II-testin 

Inhibitio-osatestillä (Korkman, Kirk & Kemp, 2008). Koehenkilöistä 13–16-vuotiaiden nuorten 

työmuistisuoriutumista kartoitettiin WISC-IV -testin (Wechsler Intelligence Scale For Children-IV; Wechler, 

2010) numerosarjat taaksepäin osatestillä, ja heidän yleisen päättelysuoriutuvuuden kontrolloimiseen 

käytettiin WISC-IV- testin sanavarasto- ja kuutiotehtävä-osatestejä. Tätä vanhempien nuorten 

arviointimenetelminä käytettiin vastaavia WAIS-III -testistön (Wechsler Adult Intelligence Scale-III; Wechsler, 

2005) numerosarjat taaksepäin- sekä sanavarasto- ja kuutiotehtävät-osatestejä. Tutkimuksessa käytetyt 

testitehtävät olivat Hogrefe Psykologien Kustannus Oy:n julkaisemista Suomeen muokatuista ko. testeistä 

(Helsinki, Finland; http://www.hogrefe.fi/). Neuropsykologiset testit tehtiin tutkimuskerran aluksi 

kahdestaan koehenkilön kanssa. Testien tekijöinä olivat psykologian ja kognitiotieteen maisterivaiheen 

opiskelijat, jotka oli koulutettu testien tekemiseen. Testaustilanteessa koehenkilöt istuivat kokeen 

suorittajaa vastapäätä äänieristetyssä huoneessa pöydän toisella puolella. Neuropsykologisten testien 

kokonaiskesto oli noin yksi tunti. 

 

Nepsy II on 3–16-vuotiaille lapsille tarkoitettu yksityiskohtainen neuropsykologinen yksilötesti (Korkman ym., 

2008). Sen Inhibitio-osatestillä arvioitiin koehenkilön kykyä ehkäistä automatisoituneita vastaustapoja 

(inhibitiotehtävä) ja vaihtaa annetun ohjeen mukaan vastaustapaa (vaihtamistehtävä). Inhibitio-osatestissä 

oli kaksi vaihetta, joista kummassakin kolme osiota. Kukin osio esitettiin koehenkilölle pöydän päälle 
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vaakatasoon asetetuilla, A4-kokoisilla paperiarkeilla, joissa oli kuvia viidessä rivissä ja kussakin rivissä oli 

kahdeksan kuvaa. Ensimmäisessä osiossa (nimeäminen) koehenkilön tuli nimetä kuvioita (neliö / ympyrä) tai 

nuolien suunta (ylös / alas). Toisessa osiossa (inhibitio) koehenkilön tuli ehkäistä spontaani kuvan oikean 

nimen tai suunnan nimeäminen ja sen sijaan nimetä nähdyn päinvastainen kuvio (”ympyrä”, jos kuvio oli 

neliö; ”neliö”, jos kuvio oli ympyrä) tai nuolen suunta (”ylös”, jos nuoli osoitti alaspäin; ”alas”, jos nuoli osoitti 

ylöspäin). Kolmannessa osiossa (vaihtaminen) koehenkilö ohjeistettiin vaihtamaan kuvion tai nuolen 

suunnan nimeämisen oikein tai päinvastoin välillä kuvion värin mukaan: ”jos kuvio / nuoli on valkoinen, nimeä 

oikea kuvio / suunta; jos kuvio / nuoli on musta, nimeä päinvastainen kuvio / suunta”. Testaaja ohjeisti 

koehenkilön osoittamaan kutakin kuvaa sormellaan ja nimeämään ne ääneen järjestyksessä mahdollisimman 

nopeasti mutta virheettömästi kussakin osiossa annettujen ohjeiden mukaan. Testaaja näytti kussakin 

osiossa ohjeistuksen jälkeen erillisellä harjoituspaperilla esimerkin, kuinka kyseisessä osiossa tulee toimia. 

Tämän jälkeen koehenkilö sai harjoitella osiota harjoituspaperissa olevan yhden rivin kuvien avulla, jotta 

saatiin varmistettua, että koehenkilö oli ymmärtänyt ohjeistuksen. Kummankin vaiheen kaikista osioista 

mitattiin osion tekemiseen kulunut aika sekä korjaamattomien virheiden määrä.  

 

Työmuistin toimintaa arvioitiin WISC-IV:n ja WAIS-III:n numerosarjat-osatestin numerosarjat taaksepäin-

osalla (engl. backwards digit span) (Wechsler, 2005; 2010). WISC-IV on kouluikäisille lapsille (6–16 v) kehitetty 

testistö, jonka avulla mitataan monipuolisesti älykkyyden eri osatekijöihin liittyviä kykyjä. WAIS-III on nuorten 

ja aikuisten (16 vuodesta eteenpäin) yleisen älykkyyden mittaamiseen kehitetty testistö. Numerosarjat 

taaksepäin -osassa tutkittavan tulee toistaa tutkijan luettelemat numerot päinvastaisessa järjestyksessä. 

Numerosarjat taaksepäin -osa mittaa tutkittavan kykyä muokata ja prosessoida informaatiota mielessä, sillä 

se edellyttää vastaanotetun tiedon muuntamista ennen vastauksen antamista. Sitä onkin käytetty yleisesti 

nopeana työmuistin arviointimenetelmänä (mm. George & Coch, 2011; Saarikivi ym., 2016; Zuk ym., 2014). 

WISC-IV:n numerosarjat taaksepäin -osassa on kahdeksan osiota, kun taas WAIS-III:n numerosarjat 

taaksepäin -osassa on seitsemän osiota. Jokaisessa osatestien osiossa on kaksi yhtä pitkää tehtävää. Jokainen 

tehtävä pisteytetään oikeaksi (täysin oikea vastaus = 1 piste) tai vääräksi (yksikin virhe = 0 pistettä). 

Numerosarjan pituus kasvaa yhdellä numerolla aina jokaisen osion eli kahden yhtä pitkän tehtävän jälkeen. 

Osa lopetetaan, mikäli tutkittava epäonnistuu jonkin osion kummassakin tehtävässä.  

 

Tutkittavien yleisen päättelysuoriutuvuuden karkeina kontrollointimenetelminä käytettiin WISC-IV:n ja 

WAIS-III:n sanavarasto- ja kuutiotehtävä –osatestejä (vrt. esim. Moreno ym., 2011; Saarikivi ym., 2016). 

Sanavarasto on kielellisen päättelyn osatesti, joka mittaa kielellistä käsitteenmuodostusta ja sanatietoutta, 

mutta tehtävän tekemiseen vaikuttavat myös kiteytynyt älykkyys, oppimiskyky ja pitkäkestoisen muistin 

toiminta (Wechsler, 2005; 2010). Tässä tutkittavan tehtävänä on selittää tai määritellä suullisesti testaajan 

esittämä sana. Osatesti sisältää yhteensä 35 (WISC-IV) tai 32 (WAIS-III) osiota, joihin annetut vastaukset 
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pisteytetään 0–2 pisteen arvoisiksi. Jos tutkittava antaa nollan pisteen vastauksen viidessä (WISC-IV) tai 

kuudessa (WAIS-III) osiossa peräkkäin, tehtävä lopetetaan.  

 

Visuaalisia päättelytoimintoja arvioitiin WISC-IV:n ja WAIS-III:n kuutiotehtävät-osatesteillä (Wechsler, 2005; 

2010). Kuutiotehtävät-osatesti mittaa kykyä analysoida ja yhdistellä abstrakteja visuaalisia ärsykkeitä, mutta 

tehtävä edellyttää myös muun muassa ei-kielellisten käsitteiden muodostamista ja päättelyä, visuaalista ja 

oivaltavaa älykkyyttä sekä visuaalista havaitsemista (Wechsler, 2005; 2010). Tässä osatestissä tutkittavan 

tulee rakentaa kuutioista kaksiväristen kuutiomallien tai mallikuvien kaltaisia rakennelmia. Mallit vaikeutuvat 

alun yksinkertaisista neljän kuution kuvioista vaikeammiksi ja monimutkaisemmiksi yhdeksän kuution 

kuvioiksi. Jokaisessa kuutiossa on kaksi valkoista, kaksi punaista ja kaksi puoliksi valkoista ja puoliksi punaista 

sivua. Osioissa on aikaraja. Kuutiotehtävä-osatesti sisältää yhteensä 14 osiota, jotka pisteytetään sen 

perusteella, rakentaako tutkittava kuvion oikein, ja kuinka kauan aikaa rakentamiseen kuluu. Osiosta saa 

nolla pistettä, jos ylittää käytettävissä olevan ajan tai rakentaa kuvion väärin. Tehtävä lopetetaan kolmen 

peräkkäisen nollan pisteen jälkeen.  

 

2.3 Koeasetelma ja ärsykkeet 

Mittaukset suoritettiin Helsingin yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan (vuoteen 2017 saakka 

Käyttäytymistieteiden laitoksen) Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä toukokuun 2016 ja huhtikuun 2017 

välillä. Ennen mittausta koehenkilöt tekivät noin tunnin ajan erilaisia neuropsykologisia testejä. Tässä 

tutkimuksessa raportoitujen testien lisäksi testaukseen sisältyi yksi testi, jonka tulokset raportoidaan muussa 

yhteydessä. Neuropsykologisen testiosion jälkeen suoritettiin EEG-mittaus, jonka kesto valmisteluineen oli 

noin 2 tuntia. Tässä tutkimuksessa käytetyn koeasetelman lisäksi koehenkilöille esitettiin EEG-mittauksen 

yhteydessä myös neljä muuta ärsykesarjaa, joiden tulokset raportoidaan muussa yhteydessä. Kaikki 

ärsykesarjat esitettiin koehenkilöille satunnaistetussa järjestyksessä.  

 

Aivosähkökäyrän rekisteröinti suoritettiin sähköisesti suojatussa ja äänieristetyssä huoneessa. Koehenkilöt 

istuivat yksin nojatuolissa ja heitä ohjeistettiin kokeen kulkuun sekä suullisesti ennen koetta että 

tietokoneruudun näytöllä näkyvällä ohjeella. Ärsykkeet esitettiin Presentation 17.2 -ohjelmalla tietokoneen 

näytöllä miellyttävällä katseluetäisyydellä. Koehenkilöiden vireystilaa tarkkailtiin kameran välityksellä 

tutkimushuoneen ulkopuolelta koko mittauksen ajan, ja tarvittaessa tarjottiin mahdollisuus ylimääräiseen 

taukoon. Mittauksen puolivälissä kaikki koehenkilöt pitivät pienen tauon, jonka aikana heillä oli mahdollisuus 

liikkua ja nauttia välipalaa.  

 

Tutkimuksessa käytetty koeasetelma ja Nepsy II:n Inhibitio-osatestin vaihtaminen-tehtävään pohjautuva set 
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shifting-tehtävä, Nuoli-tehtävä, (ks. Putkinen & Saarikivi, 2018) on havainnollistettu kuvassa 1. Nuoli-

tehtävällä mitattiin koehenkilöiden kykyä inhiboida automatisoituneita vastaustapoja ja vaihtaa 

vastaustapaa annetun ohjeen mukaan. Koeasetelma koostui kahdesta osasta, jotka esitettiin kaikille 

koehenkilöille samassa järjestyksessä. Koeasetelman yksi osa koostui 100 ärsykkeestä. Ärsykkeinä olivat yksi 

kerrallaan esitetyt musta tai valkoinen, oikealle tai vasemmalle osoittava nuoli valkoisella taustalla. 

Nuolikuvioiden välissä esitettiin musta fiksaatiorasti. Kaksi eriväristä nuolikuviota muodostivat joko 

kongruentin tai inkongruentin ärsykkeen riippuen koeasetelman osan alussa sekä suullisesti että 

kuvaruudulta esitetystä ohjeistuksesta. Ensimmäisessä osassa koehenkilön tehtävänä oli painaa joko vasenta 

tai oikeaa painiketta nuolen värin ja ohjeen perusteella: ”jos nuoli on valkoinen [kongruentti ärsyke], paina 

nuolen osoittamaan suuntaan; jos nuoli on musta [inkongruentti ärsyke], paina eri suuntaan kuin nuoli 

osoittaa”. Koeasetelman toisessa osassa kongruentti ärsyke vaihtui mustaksi nuoleksi. Nuoli-tehtävässä 

edellytettiin näin ollen kognitiivista joustavuutta eli vaihtamista kongruenttien ja inkongruenttien, inhibitiota 

edellyttävien, tehtävätyyppien välillä (Putkinen & Saarikivi, 2018). Koeasetelma vaati myös työmuistin 

käyttöä, koska tehtävän alussa annetut toimintaohjeet tuli pitää aktiivisena mielessä (vrt. Best & Miller, 2010; 

Garon ym., 2008; Wolff ym., 2016). Koehenkilö ohjeistettiin tekemään tehtävää niin nopeasti ja tarkasti kuin 

pystyy. Kongruentin ärsykkeen todennäköisyys oli koeasetelmassa noin 50 %. Tutkimuksessa käytettyjen 

nuolikuvioiden kesto oli 1000 ms, ja aikaväli ärsykkeen alusta toisen ärsykkeen alkamiseen (engl. Stimulus 

Onset Asynchrony, SOA) oli 1500 ms. Kummankin koeasetelman osan kesto oli 2 minuuttia 30 sekuntia. Koko 

koeasetelman kesto oli näin ollen noin 5 minuuttia. Ärsykkeiden esitysjärjestys oli satunnaistettu sillä 

rajoituksella, että samanlaista ärsykettä ei esiintynyt enempää kuin kaksi kertaa peräkkäin. 
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Kuva 1. Nuoli-tehtävä (set-shifting), ensimmäinen osa. Koeasetelmassa oli kaksi osaa (100 ärsykettä 

kummassakin). Ärsykkeinä esitettiin kuvaruudulta satunnaisessa järjestyksessä yksi kerrallaan vasemmalle 

tai oikealle osoittavia mustia ja valkoisia nuolia valkoisella taustalla. Nuolien välissä esitettiin musta 

fiksaatiorasti. Koehenkilön tehtävänä oli painaa joko vasenta tai oikeaa painiketta nuolen värin ja 

koeasetelman osan alussa annetun ohjeen perusteella: ”jos nuoli on valkoinen, paina nuolen osoittamaan 

suuntaan; jos nuoli on musta, paina eri suuntaan kuin nuoli osoittaa”. Koehenkilö ohjeistettiin tekemään 

tehtävää niin nopeasti ja tarkasti kuin pystyy. Koeasetelman osien välissä ohjeistus vaihtui toisin päin. Aikaväli 

ärsykkeen alusta toisen ärsykkeen alkamiseen (Stimulus Onset Asynchrony, SOA) oli 1500 ms. 

 

2.4 Aivosähkökäyrän rekisteröinti ja esikäsittely  

Aivosähkökäyrä rekisteröitiin Biosemin Active Two -laitteistolla. Mittauksessa käytettiin 64-kanavaista 

Ag/AgCl-elektrodimyssyä, jossa elektrodien sijainnit noudattivat kansainvälistä 10–20-järjestelmää. 

Vasemman silmän sivulle ja alapuolelle kiinnitettiin irtoelektrodit rekisteröimään sekä horisontaalisia että 

vertikaalisia silmänliikkeitä. Korvien taakse asetettiin vasen ja oikea mastoidielektrodi. Mittauksen aikana 

vahvistimen taajuuskaista oli 0.16–100 Hz. Näytteenottotaajuus oli 512 Hz.  

 

EEG-aineisto käsiteltiin ja analysoitiin Matlab R2016b -ohjelmalla (The Mathworks, Inc., Natick, 

Massachusetts, Yhdysvallat), ja sen EEGlab v13.6.5b (Free Software Foundation, Inc., Boston, Yhdysvallat) ja 
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CBRUPlugin v1.34b -lisäosilla (muokannut laboratoriokäyttöön Tommi Makkonen, Helsinki, Suomi) sekä SPSS 

Statistics v25 -ohjelmistolla (International Business Machines Corp., New York, Yhdysvallat). Aineisto 

referoitiin uudelleen suhteessa mastoidielektrodien keskiarvoon. Muun kuin aivoperäisen aktivaation 

poistamiseksi aineistosta suodatettiin pois alle 0.5 ja yli 30 Hz:n taajuudet. Signaali jaettiin tämän jälkeen 

analyysijaksoihin, jotka alkoivat 100 ms ennen ärsykkeen alkua ja loppuivat 1500 ms ärsykkeen alkamisen 

jälkeen. Silmämääräisen tarkastelun perusteella kunkin koehenkilön yksittäiset häiriöiset elektrodit tai 

analyysijaksot jätettiin pois aineistosta ja samojen ärsykesarjojen aineistot yhdistettiin. Silmänliikehäiriöt 

tunnistettiin kunkin koehenkilön aineistosta Matlab-ohjelman riippumattomien komponenttien analyysin 

(engl. independent component analysis, ICA) avulla, ja komponenttien silmämääräisen tarkastelun 

perusteella tunnistettu silmänliikekomponentti poistettiin aineistosta. Ne jaksot, joiden aikana signaalin 

voimakkuus oli suurempaa kuin +/- 100 μV, poistettiin aineistosta. Aineistoon jääneet yksittäiset edelleen 

häiriöiset elektrodit interpoloitiin sfäärisellä interpoloinnilla, eli niille määriteltiin ympäröivien kanavien 

perusteella uusi arvo. Lopullisessa aineistossa jokaisella koehenkilöllä oli vähintään 148 hyväksyttyä 

analyysijaksoa (maksimi 200 kpl). Samaan ärsykkeeseen (kongruentti tai inkongruentti) liittyvät EEG-jaksot 

keskiarvoistettiin yhteen. Keskiarvoistus tehtiin erikseen kullekin koehenkilölle ja jokaiselle kanavalle. Koska 

Nuoli-tehtävässä jokainen tehtäväsarja vaatii kontekstin uudelleenpäivittämistä uuden tiedon saapuessa 

työmuistiin, P3-tyyppisen vasteen erottamiseksi eri tarvinnut muodostaa erotuskäyriä (vrt. Polich, 2007), 

vaan vastetta tarkasteltiin sellaisenaan. Vasteet keskiarvoistettiin kokonaisuudessaan ärsyketyypeittäin, eikä 

pelkästään oikein menneiden vastausten jaksoille, koska alustavien analyysien mukaan vasteet muuttuivat 

vain hyvin vähän, kun mukaan otettiin vain oikein menneet jaksot. 

 

Yksilöiden keskiarvoista laskettiin ryhmätason keskiarvot (engl. grand averages) ryhmittäin ja 

ärsyketyypeittäin. Vastetta kummallekin ärsyketyypille tarkasteltiin aluksi useammassa aikaikkunassa. 

Tämän opinnäytetyön rajaamiseksi aineistoon päätettiin ottaa mukaan kuitenkin vain P3-perheen vastetta 

muistuttava vaste. Kongruenttien ja inkongruenttien ärsykkeiden keskiarvokuvista määritettiin P3-tyyppisen 

vasteen huippukohta (18.12 μV), joka havaittiin kongruentilla ärsykkeellä Pz-kanavalla, latenssilla 358.7 ms. 

Tämän latenssin ympäriltä määritettiin 50 ms aikaikkuna. Aineistoon laskettiin koehenkilökohtaisesti 

kummankin ärsyketyypin vasteiden kanavakohtaiset voimakkuuden keskiarvot tässä 334–384 millisekunnin 

aikaikkunassa. Vasteiden jakaumia aikaikkunassa tarkasteltiin piirtämällä topografiakuvat ryhmittäin ja 

ärsykeittäin (Kuva 5). Näiden topografiakuvien perusteella määriteltiin lopulliseen analyysiin otettavat 

kanavat sen mukaan, millä kanavilla P3-tyyppinen vaste näytti olevan voimakkainta.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena ei ollut niinkään selvittää tarkkaavaisuuden säätely- ja toiminnanohjaustaitojen 

kehittymistä, vaan tarkastella musiikkiharrastuksen yhteyttä tarkkaavaisuuteen ja toiminnanohjaustaitoihin 

koehenkilön iästä riippumatta. Iän vaikutusta tarkastelun kohteena oleviin muuttujiin tarkasteltiin kuitenkin 
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analyyseissa ottamalla se mukaan jatkuvana keskistettynä kovariaattina. 

 

2.5 Aineiston tilastollinen käsittely  

Neuropsykologisten testeistä Nepsy II:n Inhibitio-osatestissä suoriutumisen mittarina käytettiin nimeämisen, 

inhibition ja vaihtamisen osioiden kokonaissuoriutumisaikoja. Työmuistin toiminnan arvioimiseksi 

käytettyjen WISC-IV:n ja WAIS-III:n numerosarjat-osatestien numerosarjat taaksepäin-osien raakapisteet 

standardisoitiin laskemalla pisteille standardipisteet ikäryhmittäin (13–16-v ja 17–21-v). Myös yleisen 

päättelysuoriutuvuuden karkeina kontrollointimenetelminä käytettyjen WISC-IV:n ja WAIS-III:n sanavarasto- 

ja kuutiotehtävät–osatestien raakapisteet standardisoitiin vastaavin ikäryhmittäin ja saaduista 

standardipisteistä laskettiin keskiarvona summapistemäärä, jota käytettiin analyyseissa.  

 

Yhteyttä tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen neuropsykologisena mittarina käytetyn Nepsy II:n 

Inhibitio-osatestin ja ryhmään kuulumisen välillä tarkasteltiin sekamallisella toistomittausten 

varianssianalyysilla (rANOVA), jossa ryhmään kuuluminen ja sukupuoli olivat ryhmien välisiä muuttujia ja 

Inhibitio-osatestin kokonaissuoriutumisaika osioissa nimeäminen, inhibitio ja vaihtaminen oli ryhmien 

sisäinen kolmitasoinen muuttuja. Työmuistisuoriutumisen ja yleisen päättelysuoriutumisen yhteyttä 

ryhmään kuulumiseen tarkasteltiin monimuuttujavarianssianalyysilla (engl. multivariate analysis of variance, 

MANOVA), jossa ryhmään kuuluminen (musiikkiryhmä vs. kontrolliryhmä) ja sukupuoli olivat riippumattomia 

muuttujia, ja sanavarasto- ja kuutiotehtävien standardoiduista pisteistä muodostettu summamuuttuja sekä 

numerosarjat taaksepäin osatestin pistemääristä muodostettu standardoitu muuttuja olivat riippuvia 

muuttujia. Iän vaikutus kiinnostuksen kohteena oleviin muuttujiin huomioitiin ottamalla se mukaan myös 

näihin analyyseihin jatkuvana keskistettynä kovariaattina. Neuropsykologisten testien suoriutumisajoissa ja 

pistemäärissä havaittiin poikkeavia, mutta todellisia, koehenkilöiden heterogeenisyydestä johtuvia 

havaintoja. Näiden havaintojen vaikutusta analyysien tuloksiin tarkasteltiin ensin selvittämällä, miten ko. 

havaintojen arvon korvaaminen vähemmän poikkeavalla arvolla vaikuttaa analyysien tuloksiin. Koska 

analyysien tulokset eivät muuttuneet oleellisesti, päätettiin poikkeavat havainnot ottaa mukaan analyyseihin 

sellaisenaan. 

 

Tutkimuksen koeasetelmassa, Nuoli-tehtävässä suoriutumisen mittarina käytettiin koehenkilöiden oikeiden 

vastausten (napin painallus oikeaan suuntaan) osuutta ja reaktioaikoja ärsyketyypeittäin. Nuoli-tehtävässä 

suoriutumisen yhteyttä ryhmään kuulumiseen tarkasteltiin kahdella erillisellä toistomittausten 

varianssianalyysilla (rANOVA), joissa ryhmien välisiä muuttujia olivat musiikkiharrastus ja sukupuoli, ja 

ryhmien sisäisiä muuttujia olivat oikeiden vastausten prosenttiosuudet tai reaktioajat ärsyketyypeittäin 
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(kongruentti vs. inkongruentti). Iän vaikutus kiinnostuksen kohteena oleviin muuttujiin otettiin huomioon 

ottamalla se mukaan näihin analyyseihin jatkuvana keskistettynä kovariaattina.  

 

Vasteiden amplitudeja ja jakaumaa sekä ryhmäeroja näissä tarkasteltiin 334–384 ms aikaikkunassa 

sekamallisella toistomittausten varianssianalyysillä (engl. mixed model analysis of repeated measures 

analysis of variance; midex model rANOVA) kanavilla CP3, P3, PO3, CPz, Pz, POz, CP4, P4 ja PO4 (Kuva 2). 

Kanavilla CP-, P-, PO- testattiin vasteen frontaalisuutta eli jakaumaa pään etu-takasuunnassa, ja kanavilla 

CP3, CPz, CP4; P3, Pz, P4 ja PO3, POz, PO4 taas lateraalisuutta eli jakaumaa pään vasen-oikea-suunnassa. 

Sekamallisen rANOVA:n ryhmien välisiä muuttujia olivat musiikkiharrastus ja sukupuoli, ja ryhmien sisäisiä 

muuttujia olivat ärsykkeen tyyppi (kongruentti vs. inkongruentti), elektrodien frontaalisuus (keski-, päälaen 

ja takaraivon alue) ja lateraalisuus (vasen, keskilinja ja oikea puoli). Lisäksi ikä oli analyyseissä kovariaatti. 

Ikämuuttuja keskistettiin erikseen EEG-koeasetelman ja neuropsykologisten testien analyyseille 

vähentämällä siitä muuttujan keskiarvo. 

 

 

 

Kuva 2. Kansainvälisen 10–20-järjestelmän mukaiset elektrodisijainnit pään pinnalla. Tässä tutkimuksessa 

sekamallisessa toistomittausten varianssianalyysissä käytetyt kanavat on ympyröity vihreällä. 
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Lisäksi tutkittiin suoriutumisen yhteyttä sekamalliseen rANOVA:an valittujen vasteiden voimakkuuteen. 

Koska virheiden määrä Nuoli-tehtävässä oli hyvin pieni, otettiin suoriutumisen mittariksi vasteyhteyksien 

selvittämisessä vain reaktioajat. Vasteyhteyttä tutkittiin eri ärsyketyypeillä yli ryhmien laskemalla Pearsonin 

osittaiskorrelaatiokertoimet, joissa ikä oli kontrolloitava muuttuja. Lopuksi tarkasteltiin neuropsykologisissa 

testeissä suoriutumisen yhteyttä vasteiden voimakkuuteen ja toisiinsa eri ärsyketyypeillä yli ryhmien 

laskemalla Pearsonin osittaiskorrelaatiokertoimet, joissa ikä oli mukana kontrolloituna muuttujana. Tässä 

analyysissä käytettiin kuutio- ja sanavarastotehtävien sekä numeroiden luetteleminen taaksepäin -tehtävän 

erillisiä raakapistemääriä, koska iän vaikutus otettiin huomioon analyysissa. 

 

Efektikoon määrittämiseksi kaikissa varianssianalyyseissa laskettiin osittaiset Eta-neliöt (ɳp
2), ja tilastollisesti 

merkitseviä pää- ja yhdysvaikutuksia tarkasteltiin parittaisilla Bonferroni-korjatuilla post hoc -vertailuilla. 

Kaikissa varianssianalyyseissa käytettiin Greenhouse-Geisserin korjausta, jos sfäärisyysoletus ei toteutunut. 

 

 

3. Tulokset 

 

3.1 Neuropsykologisissa testeissä ja Nuoli-asetelman tehtävässä suoriutuminen 

Musiikki- ja kontrolliryhmän neuropsykologisten testien keskiarvot on esitetty Taulukossa 2 ja Nepsy II:n 

Inhibitio-osatestin sekamallisen toistomittausten varianssianalyysin tulokset on esitetty Taulukossa 3.  Nepsy 

II -testin Inhibitio-osatestin eri osioiden kokonaissuoriutumisaikojen keskiarvot erosivat toisistaan 

(osatestien päävaikutus, F(1.29,74.60)=488.03, p<.001, ɳp
2=0.89). Parittaisten vertailujen mukaan 

nimeäminen-osion kokonaissuoriutumisaika on nopein, seuraavaksi nopeimmin suoriuduttiin inhibitio-

osiossa ja vaihtaminen-osion kokonaissuoriutumisaika oli hitain (kaikki vertailut p<.001). Musiikki- ja 

kontrolliryhmän välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa suoriutumisessa Inhibitio-osatestin eri osioissa 

(F(1,58)=2.15, p=.15), kun musiikki- ja kontrolliryhmän ikien keskiarvojen ero oli otettu huomioon. Iällä oli 

kuitenkin päävaikutus suoriutumiseen Inhibitio-osatestissä (F(1,58)=4.30, p=.043, ɳp
2=0.07) siten, että 

suoriutuminen parani eli oli nopeampaa kaikissa osioissa iän myötä. Sukupuolella ei ollut pää- tai 

yhdysvaikutusta eikä iällä ja ryhmällä ollut yhdysvaikutusta Inhibitio-osatestissä suoriutumiseen.  

 

Musiikki- ja kontrolliryhmä eivät eronneet toisistaan työmuistisuoriutumisessa (F(1, 58)=0.002, p=.96). 

Ryhmien välillä ei niin ikään ollut tilastollisesti merkitsevää eroa sanavarasto- ja kuutiotehtävien 

pistemääristä muodostetussa summamuuttujassa (F(1,58)=0.46, p=.50). Näissä testeissä suoriutumisessa ei 

havaittu myöskään iän tai sukupuolen vaikutuksia.  

 



 33 

Taulukko 2  
Musiikki- ja kontrolliryhmän suoriutumisajat ja pistemäärät neuropsykologisissa testeissä. 
 

Muuttujat 
Kontrolliryhmä, 

keskiarvo (kh) 

Musiikkiryhmä, 

keskiarvo (kh) 

Nimeäminen, kokonaissuoriutumisaika (s) 34.86 (4.97) 32.24 (4.19) 

Inhibitio, kokonaissuoriutumisaika (s) 42.28 (6.72) 39.21 (6.06) 

Vaihtaminen, kokonaissuoriutumisaika (s) 67.72 (9.18) 65.97 (12.90) 

Numeroiden luetteleminen taaksepäin  7.83  (1.98) 7.94 (1.63) 

Numeroiden luetteleminen taaksepäin, standardoitu 

pistemäärä 
-0.029 (1.05) 0.025 (0.95) 

Kuutiotehtävät, pisteet 56.93 (8.51) 56.03 (9.13) 

Sanavarasto, pisteet 46.17 (10.19) 50.41 (7.24) 

Kuutio- ja Sanavarasto-tehtävien standardoidut 

yhdistelmäpisteet 
-0.097 (0.83) 0.083 (0.76) 

 

 

 

Taulukko 3  
Sekamallisen toistettujen mittausten varianssianalyysin tulokset. Mallissa on yksi ryhmien sisäinen muuttuja: 
Nimeäminen-, Inhibitio- ja Vaihtaminen-osioiden kokonaissuoriutumisajat. Ryhmien välisiä muuttujia ovat 
ryhmään kuuluminen ja sukupuoli. Ikä on mallissa kontrolloitava keskistetty jatkuva muuttuja eli kovariaatti. 
 

Lähde df1 dfvirhe F p ɳp
2 

Nepsy II Inhibitio-osatestit (a) 1.29 74.60 488.03 <.001 .894 

Nepsy II Inhibitio-osatestit X ryhmä (a) 1.29 74.60 0.09 .83 .001 

Nepsy II Inhibitio-osatestit X ikä (a) 1.29 74.60 0.25 .68 .004 

Nepsy II Inhibitio-osatestit X ryhmä X ikä (a) 1.29 74.60 0.11 .80 .002 

Ryhmä 1 58 2.15 .15 .036 

Ikä 1 58 4.30 .04 .069 

Ryhmä X ikä 1 58 0.90 .35 .015 

Sukupuoli 1 58 0.31 .58 .005 

(a) Greenhouse-Geisser-korjattu  

 

Eri neuropsykologisissa testeissä suoriutumisen välillä oli korrelaatioita, kun iän vaikutus oli otettu huomioon 

(Taulukko 4). Kuten voidaan olettaa, Nepsy II:n Inhibitio-osatestin eri osioissa suoriutuminen oli positiivisessa 

yhteydessä keskenään (nimeäminen vs. inhibitio, r=.73, p<.001; inhibitio vs. vaihtaminen r=.53, p<.001; 

nimeäminen vs. vaihtaminen, r=.38, p<.01). Nimeäminen-osion kokonaissuoriutumisaika korreloi loogisesti 

negatiivisesti sanavarasto-tehtävän raakapisteiden kanssa (r=–.26, p=.04), mutta myös testin vaihtaminen-

osion kokonaissuoriutumisaika korreloi sanavarasto-tehtävän kanssa (r=–.26, p=.04). Niin ikään Inhibitio-

osatestin inhibitio- ja vaihtaminen-osioiden kokonaissuoriutumisajat olivat yhteydessä kuutiotehtävien 

raakapisteiden kanssa (ko. järjestyksessä r=–.33, p=.01 ja r=–.46, p<.001). Mitä paremmin eli nopeammin 
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Inhibitio-osatestin ko. osioissa oli suoriutunut, sen paremmin suoriutui sanavarasto- tai kuutiotehtävissä. 

Numeroiden luettelemisella taaksepäin mitatulla työmuistisuoriutumisella ja sanavarasto-tehtävässä 

suoriutumisella havaittiin lisäksi positiivinen yhteys (r=.29, p=.02). Mitä paremmin suoriutui 

työmuistitehtävässä, sen paremmin suoriutui myös sanavarasto-tehtävässä. 

 

 

Taulukko 4 
Neuropsykologisten testien tulosten ja koeasetelman Nuoli-tehtävässä suoriutumisen väliset 
osittaiskorrelaatiot (N=63). Iän vaikutus on vakioitu. 
 

Muuttujat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Nimeäminen          

2. Inhibitio .73***         

3. Vaihtaminen .38** .53***        

4. Kuutiotehtävä, pisteet -.24 -.33**   -.46***       

5. Sanavarasto, pisteet -.26* -.16 -.26* .20      

6. Numeroiden luetteleminen taaksepäin -.15 -.18 -.17 .17 .29*     

7. Oikeat vastaukset, kongruentit .19 .19 -.02 -.04 -.09 .02    

8. Oikeat vastaukset, inkongruentit .18 .12 -.06 -.09 -.05 -.02 .88***   

9. Reaktioaika, kongruentit .32* .27* .28* -.19 .10 -.09 .35** .35**  

10. Reaktioaika, inkongruentit .35** .26* .25* -.20 .02 -.06 .36** .36** .92*** 

*** p<.001. ** p<.01. *p<.05. 



 35 

Musiikki- ja kontrolliryhmän suoriutuminen Nuoli-asetelman tehtävässä oikein menneiden vastausten 

prosenttiosuudella mitattuna ei eronnut toisistaan (F(1, 59)=0.61, p=.44), kun iän vaikutus oli otettu 

huomioon. Iällä oli sen sijaan päävaikutus Nuoli-tehtävässä suoriutumiseen (F(1,59)=9.18, p=.004, ɳp
2=0.14), 

siten, että suoriutuminen parani iän myötä. Nuoli-tehtävässä suoriutumisessa ei havaittu eroa sukupuolten 

tai ärsykkeen tyypin välillä tai yhdysvaikutuksia muuttujien välillä. 

 

Musiikki- ja kontrolliryhmän reaktioajat Nuoli-asetelman tehtävässä kongruenteille ja inkongruenteille 

ärsykkeille on esitetty Kuvassa 3. Musiikki- ja kontrolliryhmän reaktioajat eivät eronneet toisistaan 

(F(1,59)=0.05, p=.82). Sen sijaan reaktioajat erosivat kongruenttien ja inkongruenttien ärsykkeiden välillä 

(ärsykkeen tyypin päävaikutus, F(1, 59)=29.25, p<.001, ɳp
2=0.33), kun iän vaikutus oli otettu huomioon. 

Kongruenttien ärsykkeiden kohdalla koehenkilöiden reaktioajat olivat pienempiä kuin inkongruenttien 

ärsykkeiden kohdalla (p<.001). Reaktioajoissa ei havaittu iän vaikutusta, eroa sukupuolten välillä tai 

yhdysvaikutuksia.  

 

 

Kuva 3. Musiikki- ja kontrolliryhmän reaktioajat Nuoli-asetelman tehtävässä kongruenteilla ja 

inkongruenteilla ärsykkeillä. Kuvaajaan on merkitty 95 % luottamusvälit.  

 

Reaktioaikojen ja oikeiden vastausten prosenttiosuuksien välillä oli tilastollisesti merkitsevä positiivinen 

yhteys (Taulukko 4: korrelaatiot .35–.36, kaikki p<.01). Mitä hitaammin oli Nuoli-asetelman tehtävässä 

vastannut, sen enemmän oli saanut vastauksia oikein. Reaktioajat korreloivat positiivisesti Nepsy II:n 
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Inhibitio-osatehtävän kaikkien osioiden kanssa (Taulukko 4: korrelaatiot .25–.35, kaikki p<.01–<.05). Mitä 

hitaammin Nuoli-asetelman tehtävässä oli vastannut, sen hitaammin suoriutui myös neuropsykologisen 

Inhibitio-tehtävän osioissa. Oikein menneiden vastausten prosenttiosuudella ei sen sijaan havaittu yhteyttä 

Nepsy II:n Inhibitio-osatehtävään. 

 

3.2 P3-tyyppiset vasteet Nuoli-asetelmassa 

Sekä musiikki- että kontrolliryhmällä havaittiin Nuoli-asetelman kongruenteille ja inkongruenteille ärsykkeille 

syntyneissä vasteissa positiivinen, suuri, P3-tyyppinen huippu noin 334–384 ms näköärsykkeen alun jälkeen 

(Kuva 4). Musiikki- ja kontrolliryhmän vasteiden mahdollisia eroja tarkasteltiin tarkemmin tässä 

aikaikkunassa. Musiikki- ja kontrolliryhmältä mitattujen vasteiden keskiarvokäyrät kongruenteille ja 

inkongruenteille ärsykkeille Nuoli-asetelmassa kanavilla CPz ja POz on esitetty Kuvassa 4 ja vasteiden 

jakauma on esitetty Kuvassa 5. Koska ryhmät suoriutuivat Nuoli-tehtävässä erittäin hyvin, EEG-aineiston 

analyyseihin otettiin mukaan koko tehtäväsarjat eikä vain oikein menneiden tehtävien sarjoja. Tarkistimme 

kuitenkin, ettei virheellisten sarjojen mukaan ottamisella ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta vasteiden 

muutokseen verrattuna vain oikein menneisiin sarjoihin.  

 

 

Kuva 4. Nuoli-asetelman vaihtamistehtävän synnyttämien vasteiden ryhmäkeskiarvokäyrät kongruenteille ja 

inkongruenteille ärsykkeille CPz- ja POz-kanavilla 13–21-vuotiailla musiikki- ja kontrolliryhmän nuorilla ja 

nuorilla aikuisilla. Harmaa palkki kuvaa 334–384 ms aikaikkunaa, jolta P3-tyyppinen vasteen voimakkuus (μV) 

mitattiin. 
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Kuva 5. Vasteiden ryhmäkeskiarvojen jakauma kongruenteille ja inkongruenteille ärsykkeille musiikki- ja 

kontrolliryhmällä Nuoli-astelman tehtävässä 334–384 ms aikaikkunassa.  

 

Ryhmällä ei ollut tilastollisesti merkitsevää päävaikutusta vasteen voimakkuuteen (F(1, 59)=0.17, p=.68). P3-

tyyppisen vasteen voimakkuus erosi kuitenkin musiikki- ja kontrolliryhmän välillä etu-takasuunnassa (ryhmä 

x frontaalisuus, F(1.12, 65.91)=4.75, p=.03, ɳp
2=0.08). Tämä yhdysvaikutus on havainnollistettu Kuvassa 6. 

Parittaisten vertailujen perusteella vaste oli musiikkiryhmällä voimakkaampaa päälaen kanavilla (kanavat P3, 

Pz, P4) kuin edemmillä keskialueen kanavilla (CP3, CPz, CP4) (p=.004), kun taas kontrolliryhmällä vaste oli 

voimakkaampaa päälaen kanavilla taaempiin takaraivon kanaviin (PO3, POz, PO4) verrattuna (p=.005). 

Ryhmän ja muiden analyysiin valittujen muuttujien välillä ei ollut merkitseviä yhdysvaikutuksia. 
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Kuva 6. P3-tyyppisen vasteen voimakkuuden (μV) ryhmäkeskiarvot ja 95 % luottamusvälit keskialueen 

(kanavat CP3, CPz, CP4), päälaen alueen (kanavat P3, Pz, P4) ja takaraivon alueen (kanavat PO3, POz, PO4) 

kanavien keskiarvoille musiikki- ja kontrolliryhmällä 334–384 ms aikaikkunassa. 

 

Vasteiden voimakkuus erosi (molemmilla ryhmillä) kongruenttien ja inkongruenttien ärsykkeiden välillä 

(ärsykkeen tyypin päävaikutus, F(1, 59)=24.94, p<.001, ɳp
2=0.30). Parittaiset vertailut osoittivat, että 

kongruenttien ärsykkeiden synnyttämät vasteet olivat amplitudiltaan inkongruenttien ärsykkeiden 

synnyttämiä vasteita suurempia.  Lisäksi havaittiin ärsykkeen tyypin ja vasen-oikea-suunnan yhdysvaikutus 

(ärsykkeen tyyppi x lateraalisuus, F(1.73,101.77)=6.13, p=.005, ɳp
2=0.09). Parittaisten vertailujen perusteella 

kongruenttien ärsykkeiden synnyttämät vasteet olivat vasemman puolen, keskilinjan ja oikean puolen 

kanavilla inkongruenttien ärsykkeiden synnyttämiä vasteita voimakkaampia (kaikki p<.001). Kummallakin 

ärsykkeen tyypillä vaste oli voimakkaampaa keskilinjan kanavilla vasemman ja oikeanpuoleisiin kanaviin 

verrattuna (kaikki p<.001) ja oikean puolen kanavilla voimakkaampaa vasemmanpuoleisiin kanaviin 

verrattuna (kongruentit ärsykkeet: p=.009, inkongruentit ärsykkeet p=.007). Ärsykkeen tyypillä ei ollut 

tilastollisesti merkitseviä yhdysvaikutuksia vasteen voimakkuuteen muiden muuttujien kanssa. 

 

Vasteiden voimakkuus erosi (molemmilla ryhmillä) vasen-oikea-suunnassa (lateraalisuuden päävaikutus, 

F(1.76, 103.62)=45.15, p<.001, ɳp
2=0.43) sekä tarkasteltaessa vasen-oikea- ja etu-takasuuntia yhdessä 

(lateraalisuus x frontaalisuus, F(2.78, 164,25)=25.46, p<.001, ɳp
2=0.30). Parittaisten vertailujen perusteella 

vasen-oikea-suunnassa vaste oli voimakkaampaa keskilinjan kanavilla vasemman tai oikean puolen kanaviin 

verrattuna (molemmat p<.001) ja oikean puolen kanavilla voimakkaampaa kuin vasemmalla puolella 
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(p=.006). Tarkasteltaessa lateraalisuuden sekä frontaalisuuden yhdysvaikutuksia parittaisilla vertailuilla vaste 

erosi tilastollisesti merkitsevästi (p<.001 – <.05) vasen-oikea-suunnan suhteen aivojen keskialueella, päälaen 

ja takaraivon alueella kaikilla muilla elektrodeilla paitsi takaraivon lateraalisilla elektrodeilla (eli PO3:lla 

PO4:ään verrattuna). Vaste oli voimakkain keskimmäisillä kanavilla oikean tai vasemman puolen kanaviin 

verrattuna ja keskialueella sekä päälaen alueella oikeanpuoleisilla kanavilla voimakkaampaa kuin vasemmalla 

puolella. Etu-takasuunnan suhteen lateraalisuuden ja frontaalisuuden yhdysvaikutus oli tilastollisesti 

merkitsevä vain CPz- ja POz-kanavien (p=.02) ja Pz- ja POz-kanavien (p<.001) välillä siten, että vaste oli 

suurempaa etummaisemmilla kanavalla. Vasteiden voimakkuuden ero etu-takasuunnassa lähestyi myös 

tilastollista merkitsevyyttä (frontaalisuuden päävaikutus, F(1.12,65.91)=3.09, p=.079). 

 

Vaikka silmämääräisesti tarkasteltuna P3-tyyppisen vasteen amplitudit näyttivät pienenevän iän myötä, 

tilastollisissa analyyseissä iällä ei havaittu päävaikutusta vasteen voimakkuuteen. Vasteen etu-takasuunnalla 

ja iällä oli kuitenkin tilastollisesti merkitsevä yhdysvaikutus vasteen voimakkuuteen (frontaalisuus x ikä, 

F(1.12,65.91)=3.91, p=.048, ɳp
2=0.06). Etu-takasuunnalla, vasen-oikea-suunnalla ja iällä havaittiin lisäksi 

yhdysvaikutus (frontaalisuus x lateraalisuus x ikä, F(2.78,164.25)=4.33, p=.007, ɳp
2=0.07). Jotta iän ja 

frontaalisuuden sekä iän, frontaalisuuden ja lateraalisuuden yhdysvaikutuksia vasteiden voimakkuuteen 

päästiin tarkastelemaan parittaisilla vertailuilla, muodostettiin iälle keskistettynä muuttujana kvartiiliarvot 

(25-prosenttipiste eli alakvartiili = nuorimmat, 50-prosenttipiste eli keskikvartiili = keskimmäinen ikäryhmä, 

75-prosenttipiste eli yläkvartiili = vanhimmat koehenkilöt). Iän ala- ja yläkvartiileja käytettiin seuraavissa 

parittaisissa vertailuissa. Etu-takasuunnan ja iän yhdysvaikutus on havainnollistettu Kuvassa 7. 
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Kuva 7. P3-tyyppisen vasteen voimakkuuden (μV) keskiarvot ja 95 % luottamusvälit CPz-, Pz- ja POz-kanavilla 

nuorimmassa ja vanhimmassa ikäryhmässä 334–384 ms aikaikkunassa. 

 

Frontaalisuuden suhteen parittaiset vertailut osoittivat, että nuorimmilla P3-tyyppinen vaste oli 

voimakkaampaa päälaen (P3, Pz, P4) kuin takaraivon (PO3, POz, PO4) kanavilla (alakvartiili, p=.001). Sen 

sijaan vanhimmilla koehenkilöillä vasteen amplitudi oli suurempi päälaen (P3, Pz, P4) kanavilla keskikanaviin 

(CP3, CPz, CP4) verrattuna (yläkvartiili, p=.035). Tarkasteltaessa iän, frontaalisuuden ja lateraalisuuden 

yhdysvaikutuksia parittaisilla vertailuilla nuorimmilla vasteiden voimakkuus oli sekä keskialueen että päälaen 

kanavilla keskimmäisillä kanavilla (CPz ja Pz) voimakkaampaa kuin vasemman tai oikean puolen kanavilla ja 

oikean puolen kanavilla (CP4 ja P4) voimakkaampaa vasemman puolen kanaviin (CP3 ja P3) verrattuna (kaikki 

vertailut p<.001 – <.01). Lisäksi takaraivolla nuorimmilla vaste oli voimakkaampaa keskimmäisellä kanavalla 

(POz) kuin vasemmanpuoleisella (PO3) kanavalla (alakvartiili, p<.01). Vanhimmilla koehenkilöillä vaste oli 

tilastollisesti merkitsevästi voimakkaampaa keskialueen, päälaen ja takaraivon alueen keskimmäisillä 

kanavilla kuin vasemman tai oikean puolen kanavilla (kaikki vertailut p<.001–<.01). Vanhimmilla 

koehenkilöillä vasteen voimakkuudet eivät eronneet enää vasemman ja oikean puolen kanavien välillä. 

Vasteen voimakkuuden ero aivojen eri puolten välillä hävisi siis iän myötä.  

 

Sukupuolella oli päävaikutus P3-tyyppisten vasteiden voimakkuuteen (F(1,59)=14.20, p<.001, ɳp
2=0.19) siten, 

että tytöillä vaste oli voimakkaampaa kuin pojilla. Muita tilastollisesti merkitseviä yhdysvaikutuksia ei 

analyysissa havaittu muuttujien välillä. 
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3.3 Behavioraalisen suoriutumisen yhteys P3-tyyppiseen vasteeseen 

Koska virheiden määrä koeasetelman Nuoli-tehtävässä oli hyvin vähäinen, Nuoli-tehtävässä suoriutumisen 

mittarina käytettiin vain reaktioaikoja vasteyhteyksien tarkastelussa. Behavioraalisen suoriutumisen ja 

reaktioaikojen korrelaatiot on esitetty Liitteessä 1 olevassa taulukossa. Reaktioajalla oli tilastollisesti 

merkitsevä negatiivinen yhteys vasteiden voimakkuuteen jokaisella analyysiin valitulla kanavalla 

kummallakin eri ärsyketyypillä, kun iän vaikutus oli otettu huomioon (kaikki parittaiset vertailut p<.001–

p<.01). Mitä lyhyempi reaktioaika oli, sitä suurempi oli vasteen amplitudi. Korrelaatio oli voimakkainta oikean 

puolen CP4-kanavalla (kongruentit ärsykkeet: r= -.52, p<.001; inkongruentit ärsykkeet: r= -.54, p<.001).  

 

Nepsy II Inhibitio-osatestien tehtävissä suoriutumisen ja P3-tyyppisten vasteiden voimakkuuksien välillä ei 

havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Sen sijaan numeroiden luettelemisella taaksepäin mitattu 

työmuistisuoriutuminen oli yhteydessä inkongruenttien ärsykkeiden synnyttämän P3-typpisen vasteen 

voimakkuuden kanssa vasemman puolen CP3- (r=.27, p=.03), P3- (r=.26, p=.04) ja PO3-kanavilla (r=.27, p=.04) 

ja keskellä keskilinjan CPz-kanavalla (r=.26, p=.045). Mitä parempaa työmuistitehtävässä suoriutuminen oli, 

sitä suurempi oli P3-tyyppisen vasteen amplitudi ko. kanavilla. 

 

 

4. Pohdinta 

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin ohjatun musiikkiharrastuksen ja erityisesti soitonopiskelun yhteyttä 13–21-

vuotiaiden tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustaitoihin ja niihin liittyviin aivomekanismeihin. Tätä 

tarkasteltiin vertailemalla musiikkia harrastavien ja kontrolliryhmän nuorten ja nuorten aikuisten 

inhibitiokykyä, kognitiivista joustavuutta ja työmuistia edellyttävässä koeasetelmassa mitatun P3-tyyppisen 

vasteen voimakkuutta sekä suoriutumista ko. tehtävässä. Lisäksi vertailtiin ryhmien suoriutumista 

inhibitiokykyä ja tarkkaavaisuuden sujuvaa vaihtamista, työmuistia sekä yleistä päättelysuoriutumista 

arvioivissa standardoiduissa neuropsykologisissa tehtävissä. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös 

behavioraalisissa tehtävissä suoriutumisen yhteyttä P3-tyyppisen vasteen voimakkuuteen. 

 

Musiikki- ja kontrolliryhmän välillä ei havaittu eroa suoriutumisessa EEG-tutkimuksen koeasetelman 

tarkkaavaisuuden säätelyä ja toiminnanohjausta kartoittavassa Nuoli-tehtävässä tai neuropsykologisessa 

inhibitio- tai vaihtamistehtävässä. Ryhmien välillä ei ollut eroa myöskään suoriutumisessa työmuistia tai 

yleistä päättelysuoriutumista kartoittavissa neuropsykologisissa tehtävissä. Musiikki- ja kontrolliryhmän 

välillä ei havaittu eroa P3-tyyppisen vasteen voimakkuudessa. Musiikkiryhmällä P3-tyyppinen vaste oli 

kuitenkin voimakkaampaa päälaen alueella (kanavat P3, Pz, P4) pään keskiosaan (kanavat CP3, Cpz, CP4) 
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verrattuna, kun taas kontrolliryhmällä vaste oli voimakkaampaa päälaen alueella (kanavat P3, Pz, P4) vielä 

taaempaan takaraivon alueeseen (kanavat PO3, POz, PO4) verrattuna. Myös iällä havaittiin hieman 

vastaavanlainen yhteys vasteen päänpinnan jakaumaan. Nuorimmilla vaste oli voimakkaampaa päälaen 

alueella (kanavat P3, Pz, P4) taaempaan takaraivon alueeseen verrattuna (kanavat PO3, POz, PO4), mutta 

vanhimmassa ikäryhmässä vasteen amplitudi oli suurempaa päälaen alueella (kanavat P3, Pz, P4) pään 

keskiosaan (kanavat CP3, Cpz, CP4) verrattuna. Neuropsykologisessa ja koeasetelman tarkkaavaisuus- ja 

toiminnanohjaustehtävässä suoriutuminen parani iän myötä. Reaktioajalla Nuoli-tehtävässä oli negatiivinen 

yhteys P3-tyyppisen vasteen voimakkuuteen: mitä suurempi vasteen amplitudi oli, sitä nopeampi oli 

tehtävässä. Sen sijaan neuropsykologisessa inhibitio- ja vaihtamistehtävässä suoriutumisella ei ollut yhteyttä 

P3-tyyppisen vasteen voimakkuuteen. Työmuistisuoriutumisella havaittiin yhteys P3-tyyppisen vasteen 

voimakkuuteen.  

 

4.1 Tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustaidot neuropsykologisilla testeillä ja Nuoli-tehtävällä 

arvioituina  

Ennalta asetettujen hypoteesien vastaisesti musiikkia harrastavien nuorten ja nuorten aikuisten 

suoriutuminen ei eronnut kontrolliryhmän suoriutumisesta inhibitiota ja kognitiivista joustavuutta 

edellyttävässä Nuoli-asetelman tehtävässä eikä neuropsykologisessa tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjausta 

vaativassa tehtävässä. Näiden behavioraalisten tulosten perusteella tässä tutkimuksessa ei näin ollen 

havaittu musiikkiharrastuksella olevan yhteyttä 13–21-vuotiaiden parempaan tarkkaavaisuuden säätelyyn tai 

toiminnanohjaustaitoihin musiikkia harrastamattomiin verrattuna.  

 

Tutkimuksessa käytetyn neuropsykologisen tehtävän, Nepsy II-testistön Inhibitio-osatestin osalta tulos myös 

poikkesi aiempien, saman pitkittäistutkimuksen otantaan perustuvien ja suurelta osin samoilla koehenkilöillä 

tehtyjen tutkimusten tuloksista (Putkinen ym., 2015; Saarikivi ym., 2016), kuin myös aiemmin samaa 

tehtävää käyttäneen tutkimuksen tuloksista (Degé ym., 2011). Eroon tuloksissa voi osaltaan olla vaikuttanut 

musiikkiryhmän koehenkilöiden suoriutumisen suurempi hajonta kontrolliryhmään verrattuna testin 

vaihtaminen-osiossa (ks. Taulukko 2). Hajonnasta johtuen ryhmäerojen havaitsemiseen olisi ehkä tarvittu 

suurempi otoskoko.  

 

Tulosten ero voi myös johtua siitä, että tämän tutkimuksen 13–21-vuotiaat osallistujat olivat osaksi 

vanhempia kuin aiemmissa tutkimuksissa. Putkisen ja kumppaneiden (2015) tutkimukseen osallistujat olivat 

11–13- ja 15–17-vuotiaita, Saarikiven ja kollegoiden (2016) tutkimuksessa taas 9–15-vuotiaita ja Degéllä ja 

kumppaneilla (2011) 9–12-vuotiaita. Voikin olla, että Nepsy II:n Inhibitio-osatestillä mitatut tarkkaavaisuus- 

ja toiminnanohjaustaidot kehittyvät nopeammin musiikkia harrastavilla, mikä on näkynyt aiemmissa 
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tutkimuksissa musiikkiryhmällä kontrolliryhmää parempana suoriutumisena tietyssä ikävaiheessa (vrt. 

Putkinen ym. 2015; Putkinen & Saarikivi, 2018). Tämä ero on voinut hävitä ajan kanssa tämän opinnäytetyön 

ikävaiheeseen mennessä kontrolliryhmän taitojen kehittymisen myötä, kun he ovat saavuttaneet musiikkia 

harrastavien taitojen tason. Toisaalta ottaen huomioon sen, että tutkimuksissa käytetty Inhibitio-osatehtävä 

on osa 3–16-vuotiaille tarkoitettua standardoitua testistöä (Korkman ym., 2008) ja tehtävällä mitattavat 

tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustaidot kehittyvät vielä lapsuudessa ja nuoruudessa (Luna ym., 2010), 

tehtävät ovat voineet olla tämän tutkimuksen nuorille ja nuorille aikuisille turhan helppoja, jotta ko. 

tehtävällä olisi edelleen havaittu aiemmin nuoremmilla koehenkilöillä nähtyjä ryhmäeroja taidoissa. Vaikka 

Inhibitio-osatehtävä onkin monipuolinen ja se kattaa toiminnanohjauksen eri osa-alueet, se ei kuitenkaan ole 

niin vaativa kuin esimerkiksi tutkimuksissa usein käytetyt WCST-testi tai Stroopin testi (vrt. Best & Miller, 

2010), jonka mukaelmalla inhibitiokyvyn on havaittu kehittyvän 21 vuoteen saakka (Huizinga ym., 2006). 

Nämä testit toki mittaavat jo montaa asiaa samanaikaisesti (ks. luku 1.1). Osa tähän tutkimukseen 

osallistuneista oli tehnyt Inhibitio-osatestin tehtävät jo aiemmalla tutkimuskerralla, joten tehtävät olivat 

heille tuttuuden takia kenties helpompia. Näin ollen myös tämä harjoitusvaikutus on voinut tasoittaa 

yksilöiden välisiä eroja tehtävässä suoriutumisessa. 

 

Musiikkiryhmän suoriutuminen ei eronnut kontrolliryhmän suoriutumisesta myöskään inhibitiota, 

kognitiivista joustavuutta ja työmuistia edellyttävän koeasetelman Nuoli-tehtävän oikeiden vastausten 

prosenttiosuuksissa eikä reaktioajoissa. Nuoli-asetelma oli tässä tutkimusprojektissa uusi koeasetelma, eikä 

tutkimusprojektin aiemmissa tutkimuksissa ole tätä ennen raportoitu ryhmien suoriutumista kyseisessä 

tehtävässä, joten tuloksia ei voida ko. tehtävän osalta vertailla tutkimusprojektin tutkimusten välillä. Saadut 

tulokset ovat kuitenkin ristiriidassa aiempien tutkimusten tulosten kanssa, joissa on havaittu 

musiikkiharrastuksen olevan yhteydessä parempaan inhibitiokykyyn ja kognitiiviseen joustavuuteen 

(Bialystok & DePape, 2009; Moradzadeh ym., 2015; Moreno ym., 2011; Zuk ym., 2014). Morenon ja 

kumppaneiden (2011) tutkimusta lukuun ottamatta edellä viitatut tutkimukset ovat käsittäneet myös 

aikuiset, minkä perusteella tämänkin tutkimuksen ikähaarukalla eroja musiikki- ja kontrolliryhmän 

toiminnanohjaustaidoissa olisi voitu havaita. Saatujen tulosten ero näihin aiempiin tutkimuksiin voi johtua 

inhibitiokyvyn ja kognitiivisen joustavuuden mittaamiseen liittyvistä menetelmällisistä eroista (vrt. Zuk ym., 

2014), mutta se ei taas selitä eroa Putkisen ja kumppaneiden (2015) ja Saarikiven ym. (2016) 

tutkimustulosten kanssa. 

 

Toisaalta ryhmäerojen löytymättömyys myös tukee osaa aiemmista tutkimustuloksista, joiden mukaan 

musiikkiharjoittelulla ei ole havaittu yhteyttä inhibitiokykyyn tai kognitiiviseen joustavuuteen (Linnavalli ym., 

2018; Schellenberg, 2011; Slevc ym., 2016). Viimeaikaisessa Linnavallin ja kumppaneiden (2018) 

tutkimuksessa musiikkileikkikouluun osallistumisen ei havaittu olevan yhteydessä 5–6-vuotiaiden lasten 
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inhibitiokykyyn tai kognitiiviseen joustavuuteen tämän tutkimuksen kanssa samalla Inhibitio-osatestillä 

arvioituina. Tämän tutkimuksen tulosta onkin haastavaa selittää näiden aiempien melko ristiriitaisten 

tulosten pohjalta. Saadut tulokset viitannevat siihen, että tässä tutkimuksessa molemmat ryhmät olivat 

toisaalta saavuttaneet käytettyjen tehtävien edellyttämät tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustaitojen 

kehitysasteet ja toisaalta nämä taidot kehittyivät 13–21-vuotiaiden ikähaarukassa ryhmillä samankaltaisesti 

musiikkiharrastuksen vaikutuksesta riippumatta. Tätä oletusta tukee molempien ryhmien suuret oikeiden 

vastausten prosenttiosuudet Nuoli-tehtävässä (92–93 %) sekä se, että niin Nuoli-tehtävässä kuin Inhibitio-

osatestissä suoriutuminen parani iän myötä. Vaikka ryhmäeroja ei löytynytkään, tutkimuksessa käytetyillä 

tehtävillä havaittiin siten kuitenkin aiemmissa tutkimuksissa osoitettu toiminnanohjaustaitojen kehittymisen 

jatkuminen varhaisaikuisuuteen saakka (Huizinga ym., 2006; Luna ym., 2010).  

 

Koeasetelman tehtävässä oikein menneiden vastausten osuus eli vastaamisen tarkkuus siis kasvoi 

molemmilla ryhmillä iän myötä, mikä eroaa Wolffin ja kumppaneiden (2016) havainnoista, mutta vastaa 

Davidsonin ja kollegoiden (2006) tulosta, jossa Nuoli-tehtävän kanssa samankaltaisen Pisteet-tehtävän (Dots) 

sekä erillisten kongruenttien ja inhiboimista vaativien inkongruenttien ärsykkeiden osatehtävissä, että niiden 

sekoitetussa osatehtävässä (Dots-Mixed) suoriutuminen parani iän myötä oikein menneiden vastausten 

osuuden kasvuna. Tässä tutkimuksessa oikeiden vastausten prosenttiosuudessa ei havaittu eroa 

kongruenttien ja inkongruenttien ärsykkeiden välillä. Sen sijaan kongruentteihin ärsykkeisiin vastattiin 

nopeammin kuin inkongruentteihin ärsykkeisiin. Myös nämä tulokset vastaavat Davidsonin ja kumppaneiden 

(2006) tuloksia sekoitetun osatehtävän suhteen. Toisin kuin kongruentit ärsykkeet, inkongruentit ärsykkeet 

edellyttivät automaattisen, nuolen suuntaisen vastaustavan inhibointia ja kognitiivista joustavuutta, jolloin 

inkongruenttien ärsykkeiden voisi olettaa olleen koehenkilöille vaikeampia. Vastaamisen tarkkuus oli 

kuitenkin tässä tutkimuksessa yhtä hyvää kummallakin ärsykkeellä, mutta inhiboimista edellyttävissä 

inkongruenteissa ärsykkeissä koehenkilöiden reaktioaika oli hitaampi, mitkä viittaa tehtävän vaikeuteen. 

Koehenkilöt vastasivat kenties inhiboimista vaativien ärsykkeiden kohdalla hitaammin varmistaakseen, että 

vastaavat oikein (vrt. Davidson, ym. 2006), mihin viittaa toisaalta myös havaittu reaktioaikojen ja oikeiden 

vastausten prosenttiosuuden välinen positiivinen korrelaatio. Metakognitiivisten taitojen, kuten 

harkitsemisen merkityksen ja sen käytön ymmärtäminen suoriutumisen parantamiseksi, liittyneekin 

oleellisesti kognitiivisen joustavuuden kehittymiseen (Best & Miller, 2010; Davidson, ym. 2006). 

Reaktioajoissa ei havaittu kuitenkaan iän vaikutusta, mikä on ristiriidassa Wolffin ja kumppaneiden (2016) 

havaintojen kanssa, joiden mukaan muistiin pohjautuvassa vaihtamistehtävässä nuorten aikuisten 

reaktioajat ovat nopeampia nuoriin verrattuna.  

 

Reaktioajoilla koeasetelman tehtävässä havaittiin positiivinen yhteys neuropsykologisten tarkkaavaisuutta ja 

toiminnanohjausta kartoittavien Nepsy II:n Inhibitio-osatehtävän kaikkien osioiden kanssa (ks. luku 3.1 
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Taulukko 4), mikä osoittaa, että koeasetelman tehtävällä onnistuttiin kartoittamaan samoja 

tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen taitoja kuin standardoidulla neuropsykologisilla testitehtävillä.  

 

4.2 Muu neuropsykologinen testisuoriutuminen  

Musiikki- ja kontrolliryhmän välillä ei ollut eroa sanavarasto- ja kuutiotehtävien pistemääristä muodostetun 

summamuuttujan arvossa, jota käytettiin yleisen päättelysuoriutumisen kontrollointimenetelmänä (ks. 

Saarikivi ym., 2016; Zuk ym., 2014). Tulos on ennalta asetettujen hypoteesien mukainen ja linjassa niin 

aiemman tässä projektissa tehdyn tutkimuksen (Saarikivi ym., 2016) kuin myös muiden toiminnanohjausta 

tarkastelevien tutkimusten (Bialystok & DePape, 2009; Hyde ym., 2009; Linnavalli ym., 2018; Zuk ym., 2014) 

tulosten kanssa. Tutkimuksissa havaitut musiikkiharrastuksen tuomat kognitiiviset hyödyt eivät näin ollen ole 

olleet seurausta musiikkia harrastavien korkeammasta älykkyydestä. Toisaalta osassa tutkimuksia musiikkia 

harrastavilla on havaittu korkeampi älykkyys musiikkia harrastamattomiin verrattuna (Schellenberg, 2004; 

2011). Tulosten ero voi johtua mm. erilaisista tutkimus- ja koeasetelmista. Toisin kuin tässä tutkimuksessa, 

Schellenbergin (2011) poikkileikkaustutkimuksen lasten vanhempien koulutustaustaa ei oltu tasapainotettu, 

jolloin hänen tutkimuksessaan musiikkia harrastavien lasten korkeampi älykkyys voi johtua myös mm. 

perinnöllisten ja ympäristön tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Toisaalta jo hyvin lyhyen, 20 päivän 

musiikkiharjoittelun havaittiin parantavan lasten verbaalista älykkyyttä tutkimuksessa, jossa lapsiryhmät 

eivät eronneet äidin koulutustaustan suhteen (Moreno ym., 2011). Erot tuloksissa voivatkin johtua myös 

yleisen älykkyyden erilaisista arviointitavoista, kuten Degé ja kumppanit (2011) tuovat esille. He arvioivat 

tutkimuksessaan joustavaa älykkyyttä ja havaitsivat tarkkaavaisuuden ja inhibitiokyvyn välittävän 

soittoharjoittelun ja yleisen älykkyyden yhteyttä. Sen sijaan Schellenbergin (2011) tutkimuksessa arvioitiin 

sekä joustavaa että kiteytynyttä älykkyyttä, eikä toiminnanohjaustaidoilla havaittu yhteyttä tai välittävää 

vaikutusta musiikkiharjoittelun ja älykkyyden yhteyteen. Tässä tutkimuksessa yleistä älykkyyttä arvioitiin 

karkealla sanavarasto- ja kuutiotehtävistä muodostetulla yhteisarviolla, jolla mitattiin tutkittavien verbaalista 

ja visuaalista päättelykykyä. Tutkimustulosten ristiriitaisuudesta johtuen lisätutkimukset ovat edelleen 

tarpeen älykkyyden ja musiikkiharjoittelun mahdollisen yhteyden selvittämiseksi. 

 

Ennalta asetettujen hypoteesien mukaisesti musiikki- ja kontrolliryhmän välillä ei ollut eroa työmuistia 

mittaavassa neuropsykologisessa numeroiden luetteleminen taaksepäin -tehtävässä, mikä tukee Saarikiven 

ja kumppaneiden (2016) aiemmin tässä projektissa saatua tutkimustulosta sekä Zukin ja kollegoiden (2014) 

tulosta. Tämän tutkimuksen tulos laajensi heidän tuloksensa numeroiden luetteleminen taaksepäin -

tehtävässä kattamaan myös vanhemman, 13–21-vuotiaiden ikäryhmän (Zuk ym., 2014: 9–12-vuotiaat; 

Saarikivi ym., 2016: 9–15-vuotiaat). Tulos on kuitenkin ristiriidassa muiden aiempien tutkimustulosten 

kanssa, jotka ovat mm. havainneet jo vuoden kestävän musiikkiharjoittelun parantavan 4–6-vuotiaiden 
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lasten työmuistikapasiteettia kontrolliryhmää enemmän (Fujioka ym., 2006). Myös Schellenbergin (2011) 

edellä esitellyssä, joskin yleisen älykkyyden tasapainottamisessa edellä mainituista tutkimuksista eroavassa 

tutkimuksessa musiikkia harrastavat lapset suoriutuivat työmuistitehtävässä kontrolliryhmän lapsia 

paremmin. Edelleen myös musiikkia harrastavien aikuisten tai ammattimuusikoiden on havaittu suoriutuvan 

kontrolleja paremmin työmuistin kapasiteetin tehtävissä sekä toiminnanohjaukseen liitetyissä 

työmuistitehtävissä (George & Coch, 2011; Slevc ym., 2016; Zuk ym., 2014). Ristiriitaisia tuloksia onkin 

haastava selittää. 

 

Zuk ja kumppanit (2014) havaitsivat aikuisten 18–35-vuotiaiden muusikoiden suoriutuvan numeroiden 

luetteleminen taaksepäin -tehtävässä musiikkia harrastamattomia paremmin, kun ryhmät eivät eronneet 

toisistaan älykkyydessä. Kuten tämänkin tutkimuksen musiikkia harrastavat, tutkimuksen muusikot olivat 

aloittaneet soittoharjoittelun nuorena, harjoitellet säännöllisesti ja saaneet yksityisopetusta. Erona tästä 

tutkimuksista vanhemman iän lisäksi, Zukin ja kumppaneiden tutkimuksen kaikki muusikot olivat kuitenkin 

joko tähtäämässä musiikkitutkintoon tai jo suorittaneet sen ja toimivat ammattimuusikoina. Tilastollisten 

analyysien ja opinnäytetyön rajaamiseksi tässä tutkimuksessa musiikkia harrastavien kohdalla ei otettu 

huomioon musiikkiharrastuksen intensiivisyyttä peruskoulun jälkeen tai tarkasteltu erikseen niitä nuoria ja 

nuoria aikuisia, joilla musiikista oli kenties tulossa ammatti, joskin näitä asioita kysyttiin tutkimukseen 

osallistujilta. Ero Zukin ja kumppaneiden (2014) tuloksen ja tämän tutkimuksen tuloksissa voikin viitata 

siihen, että iän myötä, vielä tähän tutkimukseen osallistujia pidempi soittoharjoittelun kesto edesauttaa 

myös työmuistikapasiteettia (vrt. Zuk ym., 2014) tai musiikkiharjoittelun ja työmuistikapasiteetin yhteys 

selittyykin muilla esim. kehityksellisillä syillä, jotka saavat nuoren jatkamaan soittoharjoittelua 

ammattilaiseksi saakka. Kiinnostavaa olisikin selvittää jatkotutkimuksessa tarkemmin tämän tutkimuksen 

aineistolla, eroavatko musiikkia harrastavissa osallistujissa ammattilaisiksi päätyvät musiikkia vain 

harrastavista ja kontrolliryhmästä työmuistitaidoissaan.  

 

Tässä tutkimuksessa havaittiin yhteys tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjaustaitoja mittaavan Inhibitio-testin 

eri osioissa suoriutumisen välillä sekä ko. osioissa suoriutumisen ja yleistä päättelysuoriutumista mittaavien 

sanavarasto- ja kuutiotehtävässä suoriutumisen välillä, kun iän vaikutus oli otettu huomioon. Tulokset 

osoittavat näin ollen yhteyden toiminnanohjaustaitojen ja yleisen päättelysuoriutumisen välillä, mikä vastaa 

mm. Degén ja kumppaneiden (2011) ja Schellenbergin (2011) tulosta. Myös numeroiden luettelemisella 

taaksepäin mitattu työmuistisuoriutuminen ja sanavarasto-tehtävällä mitattu verbaalinen päättely olivat 

yhteydessä toisiinsa, mikä vastaa osaksi Schellenbergin (2011) ja Lehdon ja kollegoiden (2003) tulosta. Tässä 

tutkimuksessa yleistä päättelysuoriutumista arvioitiin kuitenkin hyvin karkealla menetelmällä, joten tuloksia 

on tarkasteltava näiltä osin varauksella. 
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4.3 Musiikkiharrastuksen yhteys tarkkaavaisuuteen ja toiminnanohjaukseen: P3-tyyppinen vaste 

Nuoli-tehtävän molemmat ärsykkeet synnyttivät sekä musiikki- että kontrolliryhmässä suuren, nopeasti 

vaimenevan P3-tyyppisen vasteen 334–384 ms latenssilla (ks. luku 3.2 Kuva 4). Vastaavankaltaisia 

herätevasteita on mitattu aiemmin nuorilla (ka 13.88 v) ja nuorilla aikuisilla (ka 23.80 v) muistiin 

pohjautuvassa toiminnanohjaustehtävässä (Wolff ym., 2016) sekä nuorilla aikuisilla (19–28 v) WCST-testin 

mukaelmalla (Barceló ym., 2000). Tässä tutkimuksessa tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjausta ilmentävä P3-

tyyppinen vaste näytti silmämääräisen tarkastelun perusteella olevan musiikkiryhmällä voimakkuudeltaan 

kontrolliryhmää suurempi kummallakin ärsyketyypillä erityisesti pään takaosalla (ks. Kuva 4), mutta toisin 

kuin hypoteeseissa oli aiempien tutkimusten (mm. George & Coch, 2011; Putkinen ym., 2014a; 2014b) 

tulosten pohjalta odotettu, tilastollisesti merkitsevää ryhmäeroa ei vasteen voimakkuudessa kuitenkaan 

saavutettu. Tämän ja aiempien tutkimusten välillä on useita eroja, jolloin ero tuloksissa voi johtua erilaisista 

koeasetelmista, ärsykkeistä tai tutkimuksellisista lähtökohdista. Toisin kuin tässä tutkimuksessa, Georgen ja 

Cochin (2011) tutkimuksessa selviteltiin musiikkiharrastuksen yhteyttä toiminnanohjauksen osa-alueista vain 

työmuistiin (auditiivinen ja visuaalinen) tästä tutkimuksesta eroavalla oddball-koeasetelmalla. Putkisen ja 

kumppaneiden (2014a; 2014b) tämän tutkimuksen kanssa osaksi samoja koehenkilöitä käsittävien 

pitkittäistutkimusten lähtökohtana taas oli selvittää musiikkiharjoittelun vaikutuksia lasten äänien erottelun 

ja auditiivisten tarkkaavaisuusprosessien hermostolliseen kehittymiseen käyttäen ääniärsykkeitä oddball-

asetelmassa (2014a) ja melodisessa monipiirreasetelmassa (2014b).  

 

Amplitudiltaan suuri P3-tyyppinen vaste on liitetty tehtävän helppouteen ja käytössä oleviin 

tarkkaavaisuusmekanismien resursseihin (Polich, 2007). Musiikkia harrastavilla lapsilla on lisäksi havaittu 

fMRI-tutkimuksissa suurempaa aktivaatiota kognitiiviseen joustavuuteen ja inhibitiokykyyn liitetyillä 

aivoalueilla musiikkia harrastamattomiin lapsiin verrattuna (Sachs ym., 2017; Zuk ym., 2014). Näin ollen tässä 

tutkimuksessa oli perusteltua odottaa musiikkiryhmän P3-tyyppisen vasteen olevan voimakkuudeltaan 

kontrolliryhmää suurempaa, mikä viittaisi musiikkia harrastavien tehostuneempaan tarkkaavaisuuden 

säätelyn ja toiminnanohjauksen prosessointiin kontrolliryhmään verrattuna. Selkeän ryhmäeron 

löytymättömyys voi johtua tutkimuksen koehenkilöiden iästä. Tämän tutkimuksen osallistujat olivat iältään 

13–21-vuotiaita (ka 17.11 v; musiikkiryhmällä neuropsykologisissa testeissä ka 16.95 v. ja EEG-tutkimuksessa 

ka 16.98 v; kontrolliryhmällä koko tutkimuksessa ka 17.26 v), kun taas Putkisen ja kumppaneiden tutkimusten 

ajankohdilla lapset olivat nuorempia, 7–13-vuotiaita (Putkinen ym., 2014a; 2014b). Aiemmin havaittavissa 

ollut P3-tyyppisen vasteen ilmentämä musiikkiharrastukseen liittyvä tehostuminen tarkkaavaisuus- ja 

mahdollisesti myös toiminnanohjausprosesseissa olikin kenties tasoittunut ryhmien välillä tämän 

tutkimuksen koehenkilöiden ikään mennessä (vrt. Putkinen ym., 2015).  
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Päätelmä saa tukea aiemmasta samaan projektiin liittyvästä poikittaistutkimuksen tuloksista (Putkinen ym., 

2015). Päinvastoin kuin poikkeavuus-P3a-vasteen, edelleen osaksi tämän tutkimuksen kanssa samojen 

koehenkilöiden uutuus-P3a-vasteen on havaittu olevan 11–13-vuotiailla, mutta ei enää 15–17-vuotiailla 

musiikkiryhmän lapsilla amplitudiltaan pienempää musiikkia harrastamattomiin lapsiin verrattuna (Putkinen 

ym., 2015). Kontrolliryhmän lapsilla P3a-vasteen havaittiin lisäksi olevan voimakkaampaa 11–13-vuotiailla 

kuin 15–17-vuotiailla, mitä musiikkiryhmällä ei havaittu. Tulosten tulkittiin viittaavan musiikkia harrastavien 

lasten tarkkaavaisuusjärjestelmän nopeampaan kypsymiseen, mutta musiikkiharrastuksen tuoman hyödyn 

nähtiin häviävän iän myötä, kun musiikkia harrastamattomien lasten toiminnanohjausjärjestelmien kehitys 

saavuttaa saman tason musiikkia harrastavien kanssa (Putkinen ym., 2015). Erona tähän opinnäytetyöhön 

tässäkin tutkimuksessaan Putkinen ja kumppanit käyttivät ääniärsykkeitä yhdistettynä kuitenkin visuaaliseen 

erottelutehtävään, johon koehenkilöt oli ohjeistettu keskittymään. Toisaalta Saarikiven ym. (2016) samoja 

koehenkilöitä käsittävässä tutkimuksessa musiikkiharrastuksesta huolimatta vain tässäkin tutkimuksessa 

käytetyissä inhibitiokykyä ja kognitiivista joustavuutta mittaavissa neuropsykologisissa tehtävissä hyvin 

suoriutuneilla 9–11- ja 13–15-vuotiailla lapsilla P3a-vasteet olivat auditiivisessa oddball-koeasetelmassa 

suuremmat huonommin tehtävissä suoriutuneisiin lapsiin verrattuna, ja vasteen amplitudi suureni iän myötä 

vain ko. tehtävissä hyvin suoriutuneilla lapsilla viitaten näillä lapsilla P3a-vasteen nopeampaan kypsymiseen. 

Kuitenkin Georgen ja Cochin (2011) tutkimuksen osallistujat olivat osaksi tätä tutkimusta ja Putkisen ja 

kumppaneiden (2015) sekä Saarikiven ym. (2016) tutkimuksia vanhempia, 18–24-vuotiaita, jolloin heidän 

tutkimustuloksensa viittaavat taas siihen, että musiikkiharrastus hyödyntää myös nuorten aikuisten 

toiminnanohjaukseen liittyvää työmuistisuoriutumista. Selvää johtopäätöstä P3-tyyppisen vasteen 

ryhmäerojen löytymättömyydestä ei voidakaan tehdä tutkimusten eroavuuksien ja ristiriitaisten tulosten 

vuoksi.  

 

Vaikka vasteen voimakkuudessa ei havaittu ryhmäeroja, vasteen jakauma päänpinnalla erosi musiikki- ja 

kontrolliryhmän välillä. Musiikkiryhmällä P3-tyyppinen vaste painottui taaemmas päälaen ja takaraivon 

alueelle, kun taas kontrolliryhmällä vaste painottui edemmäs päälaen ja pään keskialueelle (Kuva 6). Koska 

tutkimuksessa ei havaittu ryhmäeroja tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjausta mittaavissa koeasetelman tai 

neuropsykologisissa tehtävissä, työmuistisuoriutumisessa tai yleisessä päättelysuoriutumisessa, P3-

tyyppisen vasteen jakauman ero musiikki- ja kontrolliryhmien välillä ei johtune tehtävän vaikeudesta tai 

ryhmien välisistä eroista työmuistissa tai yleisessä älykkyydessä, vaan voi viitata musiikkiryhmän 

suoriutuneen koeasetelman tehtävästä osaksi eri aivoalueiden hermoverkkojen yhteistyöllä ja eri 

kognitiivisia strategioita käyttämällä musiikkia harrastamattomiin verrattuna (vrt. Putkinen ym., 2015; Sachs 

ym., 2017). Toisin kuin aiemmissa tutkimuksissa (Putkinen ym., 2014a ja 2014b; Saarikivi ym., 2016), tässä 

tutkimuksessa ei havaittu iän olevan yhteydessä P3-tyyppisen vasteen voimakkuuteen, mutta iällä oli 

kuitenkin hieman vastaavankaltainen yhteys P3-vasteen päänpinnan jakaumaan kuin ryhmällä. Vasteen 
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voimakkuuden jakauma päänpinnalla muuttui iän myötä siten, että vasteen voimakkuuden painottuminen 

siirtyi päänpinnan keskialueelta taaemmas päälaen ja takaraivon alueelle iän kasvaessa. Tulos on linjassa 

aiempien tutkimusten toiminnanohjauksen hermostollisesta kehittymisestä kanssa, joiden mukaan lapsilla ja 

nuorilla iän myötä, aivojen hermostollisen toiminnan muuttuessa tehokkaammaksi, toiminnanohjausta 

vaativissa tehtävissä aktivaatio pääsääntöisesti vähenee etuotsalohkolla ja lisääntyy muilla, usein 

taaemmilla, tutkimustehtävien kannalta keskeisillä aivoalueilla (Best & Miller, 2010; Casey ym., 2005; Luna 

ym., 2010).  

 

Vaikka yhteydet ryhmän ja P3-vasteen päänpinnan jakauman sekä iän ja vasteen jakauman välillä näyttivätkin 

edellä esitellysti hieman samansuuntaisilta, vasteen jakauman etu-takasuunnalla, ryhmällä ja iällä ei 

kuitenkaan havaittu tilastollisesti merkitsevää yhdysvaikutusta. Tilastollisesta merkitsevyydestä huolimatta 

havaitut ilmiöt olivat verraten pieniä, mikä ilmenee yhdysvaikutusten kohtuullisen pieninä efektikokoina (ks. 

luku 3.1), jolloin kolmisuuntainen yhdysvaikutus ei enää yltänyt tilastolliseen merkitsevyyteen. Havaittu 

musiikkiharrastuksen ja iän karttumisen vaikutusten samankaltaisuus P3-tyyppisen vasteen jakaumassa voi 

kuitenkin viitata musiikkia harrastavien nuorten ja nuorten aikuisten kypsempään tarkkaavaisuus- ja 

toiminnanohjausjärjestelmään (Best & Miller, 2010; Casey ym., 2005; Luna ym., 2010; Putkinen ym., 2015), 

varsinkin kun ryhmät eivät eronneet iän suhteen (ks. luku 2.1), mutta tulkintaan on suhtauduttava 

varauksella, koska tilastollisesti merkitsevää tulosta tästä ei saavutettu.  

 

Tutkimuksessa ilmennyt voimakas päänpinnan puoliero P3-tyyppisessä vasteessa oli kiinnostavaa. Vasteen 

jakauma painottui molemmilla ryhmillä eri lailla iän myötä, kun päänpinnan etu-takasuuntaa ja vasen-oikea-

suuntaa tarkasteltiin yhdessä (ks. luku 3.2). Kaikissa ikäryhmissä nuorilla ja nuorilla aikuisilla P3-tyyppinen 

vaste oli voimakkainta pään keskilinjalla, mutta nuoremmilla (13–17-vuotiailla) vaste oli pään keskialueella ja 

päälaen alueella oikealla puolella voimakkaampaa kuin vasemmalla puolella päätä. Nuorilla aikuisilla vasteen 

voimakkuudet eivät sen sijaan enää eronneet pään eri puolilla. P3-tyyppinen vaste oli myös iästä ja ryhmästä 

huolimatta pään keskilinjalla voimakkaampaa kuin vasemmalla tai oikealla puolella päätä ja oikealla pään 

puolella voimakkaampaa kuin vasemmalla. Kun tarkastelussa oli mukana etu-takasuunta, vasteen 

voimakkuus ei enää eronnut takaraivolla vasemmalla ja oikealla puolella päätä. Saadut tulokset P3-tyyppisen 

vasteen voimakkaasta lateralisoitumisesta oikealle päänpuolelle, ja tämän ilmiön häviämisestä iän myötä 

tukevat aiempia tarkkaavaisuutta, toiminnanohjausta ja spatiaalista prosessointia käsitteleviä EEG- (Barceló 

ym., 2000) ja kuvantamistutkimusten (Crone & Steinbeis, 2017; Nagel ym., 2013; Ordaz, Foran, Velanova & 

Luna, 2013) tuloksia. Inhibitiokykyä ja kognitiivista joustamista edellyttävän WCST-testin vaihtamista 

vaativissa osioissa on aiemmin havaittu P3-tyyppisen vasteen olevan vasemmalla ohimo- ja ohimo-

takaraivolohkolla pienempi kuin oikealla pään puolella, minkä on esitetty heijastavan tehtävässä aiemmin 

oleellisen toimintatavan inhiboimista (Barceló ym., 2000). Nagel ja kumppanit (2013) havaitsivat fMRI-
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tutkimuksessaan nuorilla (10–16 v) verbaalisessa n-back-työmuistitehtävässä voimakkaampaa aktivaatiota 

vasemmalla otsa- ja päälaenlohkolla, kun taas spatiaalisessa työmuistitehtävässä aktivaatio oli painottunut 

oikealle otsa- ja ohimolohkojen alueille. Vastaava verbaalisen ja spatiaalisen työmuistin lateraalisuusero on 

aiemmin havaittu aikuisilla (Nagel ym., 2013). Pitkittäistutkimuksessa on havaittu myös oikeanpuoleisen 

dorsolateraalisen etuotsalohkon kuoren aktivaation vähenevän lapsuudessa ja nuoruudessa iän myötä 

inhibitiota vaativassa antisakkaditestissä, jossa tarkoitus on estää silmän vaistonvarainen nopea liike 

(sakkadi) ja tuottaa tahdonalainen liike päinvastaiseen suuntaan (Ordaz ym., 2013).  

 

Myös Putkinen ja Saarikivi (2018) havaitsivat suurelta osin tämän tutkimuksen kanssa samoilla koehenkilöillä 

kontrolliryhmällä musiikkiryhmää suurempaa aktivaatiota oikeanpuolimmaisilla dorsolateraalisella 

etuotsalohkon kuorella ja päälaenlohkon väliuurteessa (engl. intraparietal sulcus, IPS) Nuoli-asetelman 

inkongruenttien ja pelkkien inhibitiota vaativien tehtävien kontrastissa. Tulos viittasi heidän mukaansa 

siihen, että inhibitiota, kognitiivista joustavuutta ja työmuistia edellyttävä tehtävän suorittaminen sujui 

musiikkiryhmällä tehokkaammilla hermoverkkojen yhteistyöllä (Putkinen & Saarikivi, 2018). Tätä ryhmäeroa 

ei tässä tutkimuksessa kuitenkaan tavoitettu, mikä voi johtua niin tutkimuksissa käytettyjen menetelmien 

eroista kuin ärsykkeiden esitystapojen ja mittausmenetelmien eroista. Toisin kuin Putkisen ja Saarikiven 

fMRI-tutkimuksessa, tässä tutkimuksessa käytettiin Nuoli-asetelmasta vain vaihtamista vaativaa sarjaa, joka 

sisälsi sekä kongruentit että inkongruentit ärsykkeet, sen sijaan Putkisen ja Saarikiven tutkimuksessa 

kongruentit ja inkongruentit ärsykkeet muodostivat omat erilliset sarjansa, jolloin heidän tutkimuksessaan 

pystyttiin vertailemaan vaihtamista vaativan sarjan kummankin eri ärsykkeen tuottamaa aktivaatiota pelkän 

kongruentin tai inkongruentin ärsykkeen tuottamaan aktivaatioon.  

 

Visuaalisen nuoliärsykkeen osoittaman suunnan toistamista edellyttävät, kongruentit ärsykkeet synnyttivät 

voimakkuudeltaan suuremman P3-tyyppisen vasteen kuin ärsykkeen kanssa päinvastaista reagointisuuntaa 

ja näin ollen inhibitiota ja vaihtamista vaativat, inkongruentit ärsykkeet. Tämä tulos on linjassa aiempien 

tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan vaihtamista vaativat tehtäväsarjat pienentävät P3-vasteen 

amplitudia posterioisilla kanavilla toistoa edellyttäviin tehtäväsarjoihin verrattuna eri vaihtamistehtävissä 

(vaihtaminen ärsykkeiden eri piirteisiin reagoimisen tai eri vastaustavan välillä) (Barceló ym., 2000; Hsieh & 

Wu, 2011; Wolff ym., 2016). Oletettavasti kongruentit ärsykkeet olivat koehenkilöille helpompia kuin 

inkongruentit ärsykkeet, mikä käy ilmi myös koehenkilöiden pienemmästä reaktioajasta kongruenttien 

ärsykkeiden kohdalla (vrt. Polich, 2007). 

 

Yllättävää oli, että toisin kuin aiemmissa osaksi samoilla koehenkilöillä ja arviointimenetelmillä tehdyissä 

tutkimuksissa (Putkinen ym., 2015; Saarikivi ym., 2016), sukupuolella oli yhteys P3-tyyppisten vasteiden 

voimakkuuteen. Tytöillä vaste oli kauttaaltaan voimakkaampaa kuin pojilla. Vastaavasti Yuan, He, Qinglin, 
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Chen ja Li (2008) havaitsivat 20–21-vuotiailla naisilla miehiä suurempia P3b-vasteita visuaalisessa oddball-

koeasetelmassa, jossa koehenkilöiden tuli erotella standardi- ja poikkeavat ärsykkeet painamalla eri 

painikkeita. Inhibitiota edellyttäneet poikkeavat ärsykkeet synnyttivät heidän tutkimuksessaan molemmilla 

sukupuolilla standardiärsykkeitä voimakkaammat vasteet. Samalla, kun molemmat sukupuolet reagoivat 

tutkimuksessa poikkeaviin ärsykkeisiin hitaammin kuin standardiärsykkeisiin, naiset reagoivat poikkeaviin 

ärsykkeisiin miehiä nopeammin. Tutkijat tulkitsivat tulosten viittaavan siihen, että naiset käyttivät 

poikkeavien ärsykkeiden kohdalla inhibitioresursseja miehiä voimakkaammin (Yuan ym., 2008). Vastaavaa 

sukupuolien välistä eroa reaktioajoissa ei kuitenkaan havaittu tässä tutkimuksessa. Tutkimukset erosivat toki 

myös koeasetelmiltaan.  

 

Pitkittäistutkimusten mukaan tytöillä tietyt aivorakenteet voivat kehittyä poikia aiemmin (katsaus Lenroot & 

Giedd, 2010), jolloin tämän tutkimuksen tulokset voivat viitata tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustaitoja 

ilmentävän P3-tyyppisen vasteen olevan 13–21-vuotiailla tytöillä kypsempää kuin pojilla. Toisaalta jo 

nuoruudessa pojilla on tilavuudeltaan suuremmat aivot tyttöihin verrattuna, jolloin vasteen voimakkuuden 

erot voivat selittyä myös aivojen kokoeroilla tai eroilla kallon paksuudessa (Lenroot & Giedd, 2010). Koska 

tässä tutkimuksessa ei havaittu sukupuolten välillä eroja tarkkaavaisuuden säätelyä ja toiminnanohjausta 

mittaavissa behavioraalisissa tehtävissä, työmuistissa tai yleisessä päättelysuoriutumisessa, tulokset voivat 

kuitenkin myös heijastaa aivojen tason kypsyyttä ja toisaalta viitata tyttöjen aivojen käyttävän samaan 

kognitiiviseen toiminnallisen tason lopputulokseen päästääkseen hieman erilailla hermoverkkojen resursseja 

tai eri kognitiivisia strategioita kuin pojat (vrt. Lenroot & Giedd, 2010). Edellä esitellyt syyt voivat olla 

mahdollisia sukupuolten välisen eron selittäjiä, mutta tämän opinnäytetyön tuloksista ei ole mahdollista 

tehdä tarkempia johtopäätöksiä.  

 

4.4 Tehtäväsuoriutumisen yhteys P3-tyyppiseen vasteeseen 

Osaksi ennalta asetettujen hypoteesien vastaisesti tutkimuksessa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjausta vaativissa neuropsykologisissa testitehtävässä 

suoriutumisen ja hyvin samanlaisen EEG-koeasetelman tehtävän synnyttämän P3-tyyppisen vasteen 

voimakkuuden välillä. Koeasetelman Nuoli-tehtävässä suoriutuminen (reaktioajalla mitattuna) ja P3-

tyyppisen vasteen voimakkuus olivat sen sijaan yhteydessä kummallakin ärsyketyypillä, mikä osoittaa, että 

tutkimuksen koeasetelmalla onnistuttiin kuitenkin pääsemään käsiksi tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjausta 

ilmentäviin hermomekanismeihin (vrt. Putkinen & Saarikivi, 2018). Korrelaatiot olivat myös verraten 

voimakkaita kaikilla tutkimukseen valituilla kanavilla: -.37 – -.54. Mitä nopeammin tutkimuksen tehtävissä 

vastattiin, sen suurempi P3-tyyppisen vasteen amplitudi oli, mikä vahvistaa ennalta asetettua päätelmää 



 52 

siitä, että suurempi vasteen voimakkuus viittaa tehtävän helppouteen (Barcélo ym., 2000; Kok, 2001; Polich, 

2007).  

 

Yllättäen neuropsykologisista testitehtävistä vain numeroiden luettelemisella taaksepäin mitattu 

työmuistisuoriutuminen oli positiivisesti yhteydessä (r=.26–.27) inhibitiota ja kognitiivista joustamista 

vaativien inkongruenttien ärsykkeiden synnyttämän P3-typpisen vasteen voimakkuuden kanssa vasemmalla 

puolella ja keskilinjalla pään keskialueella. Mitä parempaa verbaalisessa työmuistitehtävässä suoriutuminen 

oli, sitä suurempi P3-tyyppisen vasteen amplitudi ko. kanavilla oli. Tulos voi viitata siihen, että tutkimuksen 

koeasetelma kartoitti toiminnanohjauksen eri osa-alueista parhaiten verbaaliseen työmuistiin liittyvää 

aivotoimintaa (vrt. kpl 4.3., Nagel ym., 2013). Tulos myös tuo lisävahvistusta näkemykseen siitä, että 

vaihtamistehtäviin liittyvä positiivinen, myöhäinen vaste heijastanee samantapaista kontekstin ja työmuistin 

päivitysprosessointia kuin perinteiset P3-vasteet (Barceló ym., 2008; Barceló & Cooper, 2018). Saatu tulos 

olisi kuitenkin hyvä varmentaa jatkotutkimuksissa. 

 

4.5 Tutkimuksen arviointia 

Tämä poikittaistutkimus on osa jo vuodesta 2003 jatkunutta seurantatutkimusta. Kuten usein pitkissä 

seurantatutkimuksissa, myös tässä, osa tutkimukseen alun perin osallistuneista koehenkilöistä keskeyttää 

tutkimuksen seurannan aikana, mikä saattaa rajoittaa tutkimustulosten luotettavuutta. Tässä tutkimuksessa 

kato vaikutti niin, etteivät koehenkilömäärät olleet ryhmien välillä eri ikäryhmissä ja sukupuolten välillä enää 

tasapainossa. Musiikkiryhmässä oli tyttöjä selvästi kontrolliryhmää enemmän (ks. luku 2.1 Taulukko 1). 

Toisaalta, koska tutkimuksessa ei havaittu selkeitä ryhmäeroja musiikkia harrastavien ja kontrolliryhmän 

välillä, musiikkiryhmän suurempi tyttöjen määrä tuskin vaikutti virheellisesti tuloksiin. Tutkimuksen 

luotettavuutta pyrittiin myös parantamaan huomioimalla sukupuolen vaikutus analyyseissä ottamalla se 

mukaan ryhmitteleväksi tekijäksi ryhmään kuulumisen ohella. Koska tyttöjen tietyt aivorakenteet kehittyvät 

poikia nopeammin (Lenroot & Giedd, 2010), havaittu hieman samansuuntainen tulos P3-tyyppisen vasteen 

jakauman painottumisen muutoksessa iän myötä ja jakauman painottumisen ero musiikki- ja 

kontrolliryhmän välillä voi kuitenkin johtua myös osaksi tyttöjen suuremmasta määrästä musiikkiryhmässä ja 

vastaavasti kontrolliryhmän poikavaltaisuudesta. Tutkimuksen luotettavuutta lisää kuitenkin se, että 

koehenkilöiden muut taustamuuttujat kuten perheiden sosioekonominen asema ja vanhempien 

koulutustausta sekä koehenkilöiden yleinen älykkyys olivat tasapainossa ryhmien välillä. Näin ollen 

tutkimuksessa havaittua eroa musiikkiryhmän ja kontrolliryhmän nuorten ja nuorten aikuisten P3-tyyppisen 

vasteen jakaumassa ei selittäne ainakaan nämä taustamuuttujat vaan pikemminkin aivotoiminnan erilainen 

kypsyminen, joka selittynee ainakin osaksi musiikkiharrastuksella. Saatujen tulosten luotettavuus tulisi 

kuitenkin varmistaa jatkotutkimuksissa suuremmalla ja musiikki- ja kontrolliryhmien koehenkilömäärän ja 
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sukupuolten suhteen tasapainoisemmalla otoksella. 

 

Musiikkiryhmän sisäiset erot soittoharrastuksen intensiivisyydessä saattavat heikentää tulosten 

luotettavuutta ja yleistettävyyttä. Musiikkia harrastavat olivat valikoituneet alun perin tutkimukseen 

kuitenkin musiikkipainotteisesta koulusta, jossa heidän koulunkäyntiinsä sisältyi ensimmäiseltä luokalta 

lähtien mm. yhteisiä harjoituksia, yksilö- ja pienryhmäsoittotunteja sekä konserttiesiintymisiä yhdessä 

luokkatovereiden kanssa. Koulun musiikkipainotteisuuden voidaankin olettaa asettaneen peruskouluikäiset 

musiikkiryhmän lapset hyvin yhtenevään ja tasavertaiseen asemaan soittoharjoittelun ja musiikin parissa 

vietetyn ajan suhteen, mikä on tutkimuksen vahvuus musiikin aivotutkimusten joukossa. Tässä tutkimuksessa 

ei kuitenkaan eroteltu peruskoulunsa jo päättäneistä musiikkia harrastavista nuorista ja aikuisista niitä, jotka 

edelleen harrastavat aktiivisesti musiikkia niistä, joilla musiikkiharrastus on jäänyt peruskoulun jälkeen 

enemmän taka-alalle. Tämä olisi lisännyt tutkimuksen tulosten luotettavuutta musiikin vaikutuksen suhteen. 

Suurempi otoskoko olisi mahdollistanut musiikkiryhmän tarkemman tarkastelun ja olisi voinut tuottaa 

luotettavampaa tietoa musiikin vaikutuksista tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustaitoihin. 

Musiikkiharrastuksen jatkumisen ja intensiivisyyden kartoittaminen olisikin tärkeä ottaa huomioon jatkossa 

seurantatutkimuksissa.  

 

Koska tutkimus oli poikittaistutkimus, jolla ei pystytä selvittämään syy-seuraussuhdetta eikä vaikutuksen 

suuntaa, tutkimuksen tulokset olisi hyvä varmentaa pitkittäistutkimuksella. Pitkäkestoisen 

musiikkiharrastuksen vaikutuksia on ylipäätään vaikea selvittää luotettavasti, koska lapset valikoituvat 

musiikkiharrastukseen aina jollain tapaa sen sijaan, että heidät valittaisiin satunnaistetulla otoksella 

musiikkiryhmään, mikä lisäisi kokeellisen tutkimuksen luotettavuutta (Degé ym., 2011). Tutkimuksissa onkin 

tärkeä huomioida ja kontrolloida tarkkaan musiikkiharrastuksen lisäksi koehenkilöiden tarkkaavaisuuden 

säätelyyn ja toiminnanohjauksen kehitykseen vaikuttavat muut taustatekijät. Tämän tutkimuksen 

rajoituksena on koehenkilöiden tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustaitojen esitestauksen puute ennen 

soittoharrastuksen alkua (vrt. Sachs, 2017), jolloin tutkimuksessa jää oletuksen varaan se, etteivät 

koehenkilöt eronneet näissä taidoissa ja niihin liittyvissä hermostollisissa mekanismeissa jollain tapaa jo 

ennen kouluikää.  

 

Tutkimuksessa pyrittiin korkeaan luotettavuuteen toteuttamalla tutkimus ja aineiston käsittely huolellisesti. 

EEG-aineiston silmämääräinen tarkastelu, suurempien häiriöiden karsinta ja silmänliikekomponenttien 

tunnistaminen tehtiin huolellisesti objektiivisuuteen pyrkien. Muutoin aineiston käsittely oli automatisoitua. 

Osaltaan selkeän ryhmäeron löytymättömyyteen P3-vasteessa voi vaikuttaa tutkimuksessa valittu EEG-

aineiston tilastollinen käsittelytapa. Tässä tutkimuksessa käsiteltiin sekamalliseen toistomittausten 

varianssianalyysiin valittujen yhdeksän eri kanavan tuottamia aineistoja yksittäin sen sijaan, että yksittäisten 
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lähikanavien aineistot olisi yhdistetty keskiarvoiksi (engl. regions of interest, ROI) signaali-kohinasuhteen ja 

analyysin tilastollisen voiman parantamiseksi (vrt. esim. Barceló & Cooper, 2018; Luck, 2014). Tämä 

menettely olisi toisaalta voinut estää tässä tutkimuksessa tarkasteltujen etu-taka- ja vasen-oikea-suuntien 

vertailun, eikä nyt havaittua ryhmien välistä eroa P3-tyyppisen vasteen jakaumassa olisi kenties tällöin 

havaittu. Tutkimuksen tilastollista voimaa olisi parantanut myös suurempi koehenkilömäärä. Ikäryhmittäin 

käsiteltynä musiikki- ja kontrolliryhmissä oli tässä tutkimuksessa jo verraten pienet osallistujamäärät, jolloin 

yksittäisten koehenkilöiden suoriutuminen ja sen tuoma hajonta vaikuttivat suurempia aineistoja enemmän 

tutkimuksen tuloksiin. 

 

4.6 Yhteenveto: Musiikkiharrastuksen yhteys nuorten ja nuorten aikuisten tarkkaavaisuus- ja 

toiminnanohjaustaitoihin 

Musiikkiharrastus on yhdistetty aiemmissa tutkimuksissa tehostuneempiin tarkkaavaisuus- ja 

toiminnanohjaustaitoihin, mutta myös vastakkaisia tuloksia on saatu. Tässä opinnäytetyössä ei havaittu eroa 

musiikkia harrastavien ja musiikkia harrastamattomien 13–21-vuotiaiden välillä behavioraalisissa 

tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustaidoissa. Myöskään tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjausprosessointiin 

liitetyn P3-tyyppisen vasteen voimakkuus ei eronnut ryhmien välillä. Tutkimuksessa todettiin kuitenkin P3-

tyyppisen vasteen avulla tarkkaavaisuuden säätelyyn ja toiminnanohjaukseen liittyvän hermostollisen 

toiminnan painottuvan hieman eri aivoalueille musiikkia harrastavilla ja sitä harrastamattomilla, mikä voi 

viitata musiikkia harrastavien käyttäneen koeasetelman tehtävässä suoriutumiseen osaksi eri hermostollisia 

mekanismeja tai eri kognitiivisia strategioita musiikkia harrastamattomiin verrattuna. Tulokset tukevat 

käsitystä siitä, että musiikin harrastamisella voi olla vaikutusta tarkkaavaisuuteen ja toiminnanohjaukseen 

liittyvien aivomekanismien toimintaan ja kehitykseen, ja että erot toimintoja tukevissa hermostollisissa 

mekanismeissa eivät välttämättä näy myöhemmällä iällä helpon tehtäväsuoriutumisen tasolla. 

 

Ryhmien suoriutuminen behavioraalisissa tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustehtävissä parani iän myötä. 

Myös P3-tyyppisen vasteen jakauman painopisteen havaittiin painottuvan hieman taaemmaksi pään pinnalla 

iän myötä. Saadut tulokset vahvistavatkin näkemystä siitä, että tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustaidot ja 

niihin liittyvät hermostolliset prosessit kehittyvät edelleen 13–21 vuoden iässä. Voi myös olla, että samalla 

kun musiikkia harrastavien 13–21-vuotiaiden taidot ja toiminta ovat edelleen tässä ikävaiheessa 

kehittymässä, heidän hermostolliset toiminnanohjausmekanisminsa ovat jo kypsyneet musiikkia 

harrastamattomia nopeammin, mikä näkyy tutkimuksessa käytetyssä toiminnanohjausta vaativassa 

tehtävässä vähäisempänä turvautumisena etuotsalohkojen alueen prosesseihin ja aktivaation 

painottumisena taaemmille aivoalueille (vrt. Luna ym., 2010). Tämä tulisi toki varmentaa 

aivokuvantamismenetelmien tai P3-tyyppisen vasteen lähdemallinnuksen avulla. 
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Behavioraalisten ryhmäerojen puuttuessa saadun tuloksen merkittävyydestä musiikkiharjoittelun ja 

toiminnanohjaustaitojen yhteyden kuvaajana on kuitenkin vaikea tehdä johtopäätöksiä. Tulos antaa viitteitä 

siitä, että aiemmissa tutkimuksissa havaitut musiikkiharrastuksen hyödyt tarkkaavaisuus- ja 

toiminnanohjaustaidoille eivät ole yksiselitteisiä tai pysyviä. Aiemmin tämän tutkimuksen kanssa suurelta 

osin samoilla koehenkilöillä nuorempana näkyvissä olleet ryhmäerot tehtäväsuoriutumisessa (Putkinen ym., 

2015; Saarikivi ym., 2016) näkyvät tässä 13–21-vuotiaiden ikäryhmässä enää aivojen aktivaatiotasolla eri 

aivoalueiden painottumisena ryhmien välillä tutkimuksessa käytetyssä tehtävässä. Musiikkiharrastuksen 

tuoma hyöty tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustaidoille voikin tuloksen mukaan tasoittua iän myötä, kun 

musiikkia harrastamattomat lapset ja nuoret saavuttavat musiikkia harrastavien lasten aivojen 

kypsymisasteen. Musiikkiharrastukseen liittyvä hyöty niin behavioraalisessa toiminnassa kuin P3-tyyppisen 

vasteen heijastamissa toiminnanohjaustaidoissa voi myös tämän tutkimuksen tulosten mukaan olla 

voimakkainta kouluiässä ja tutkimuksen otosta nuoremmilla lapsilla, joilla käytetyn tehtävän edellyttämät 

toiminnanohjaustaidot ovat vielä selkeästi kehittymässä.  

 

Tutkimustulosten ristiriitaisuudesta johtuen lisätutkimukset ovat tarpeen musiikkiharrastuksen ja 

toiminnanohjaustaitojen ja niihin liittyvien hermostollisten mekanismien yhteyden selvittämiseksi. Tämän 

poikittaistutkimuksen tulokset olisi myös hyvä varmentaa tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjausprosessointiin 

liittyviä aivomekanismeja tarkentaen saman tutkimusprojektin ja koehenkilöotoksen analyysitavoiltaan 

tarkemmilla, useampia tapahtumasidonnaisia herätevastekomponentteja, kuten N2-komponentin (ks. mm. 

Moreno ym., 2011; Wolff ym., 2016) käsittävillä ja tutkimuksen aineiston kanssa samaan aikaan kerättyyn 

fMRI-aineistoon yhdistetyillä jatkotutkimuksilla. Tulevaisuudessa olisi hyvä selvittää seurantatutkimuksessa 

musiikkiharrastuksen vaikutusta tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjausprosessien kehittymiseen aina 

varhaislapsuudesta varhaisaikuisuuteen saakka. Oleellista tällöin olisi arvioida lasten aivojen mahdollisia 

rakenteellisia ja toiminnallisia eroavuuksia jo ennen musiikkiharjoittelun alkua. Jatkotutkimuksiin olisi näin 

ollen tärkeä yhdistää tapahtumasidonnaisten herätevasteiden tarkastelun lisäksi aivojen anatominen taso 

esimerkiksi MRI-kuvantamisen avulla. Tämän poikittaistutkimuksen perusteella ei voida poissulkea 

musiikkiharrastuksen mahdollista hyötyä nuorten ja nuorten aikuisten tarkkaavaisuus- ja 

toiminnanohjaustaidoille, vaikka tutkimustulokset tähän viittaavatkin, ja tulevaisuudessa olisikin tärkeää 

tutkia asiaa suuremmalla otoksella eri tehtävätyyppejä käyttäen. 

 

Toiminnanohjaustaidot ovat erittäin tärkeitä nykymaailmassa. Niiden on todettu ennustavan elämässä 

selviytymistä jopa älykkyyttä ja sosioekonomista asemaa paremmin (Moffitt ym., 2011). 

Toiminnanohjaustaitojen merkittävyyden vuoksi on oleellista selvittää näiden taitojen taustalla olevia 

aivomekanismeja, niiden kehittymistä eri ikäkausina sekä sitä, miten näitä taitoja voitaisiin kehittää. Jos 

musiikkiharrastuksen avulla voidaan kehittää lasten tarkkaavaisuuden säätely - ja toiminnanohjaustaitoja, 
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avaa tämä tieto merkittäviä sovellusmahdollisuuksia niin varhaiskasvatuksessa kuin myös kouluopetuksessa. 

Tutkimustuloksilla voi olla myös kliinisiä sovellusalueita mm. tarkkaavuuden vaikeuksien kuten ADHD:n 

kuntoutuksessa. Tämä tutkimus valottaa omalta osaltaan tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustaitojen sekä 

niitä tukevien hermostollisten mekanismien kehityskaarta - ja musiikkiharrastuksen yhteyttä siihen - 

tärkeässä ikävaiheessa ja laajalla ikäryhmällä. Aiemmin tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustaitojen 

kehittymistä kartoittavissa tutkimuksissa on keskitytty nuorempiin lapsiin ja tarkasteltu kapeampia 

ikähaarukoita. Tutkimus tuo tärkeää lisätietoa siitä, miten näissä toiminnoissa voidaan havaita eroja vielä 

pitkään murrosiän jälkeenkin ja osoittaa, että tulevissa tutkimuksissa olisi syytä tarkastella tarkkaavaisuus- ja 

toiminnanohjaustaitojen kehitystä myös nuorilla aikuisilla. Tulokset myös osoittavat, että aiemmin 

tutkimuksissa vähäiselle huomiolle jääneet ryhmien väliset jakaumaerot tarkkaavaisuuden ja 

toiminnanohjauksen aivovasteissa voivat paljastaa kehityseroja, vaikka vasteiden voimakkuudessa ja 

behavioraalisella tasolla niitä ei havaittaisikaan. Kaiken kaikkiaan tämä tutkimus lisää ja tarkentaa tietoa 

yhdessä tutkimusprojektin aiempien tutkimusten kanssa soitonopiskelun yhteydestä nuorten ja nuorten 

aikuisten vielä kehittyvien toiminnanohjaustaitojen ja niiden taustalla olevien aivomekanismien kehitykseen. 
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Liite 1 Behavioraalisen suoriutumisen yhteys Nuoli-asetelman tehtävän synnyttämiin vasteisiin 
334–384 ms aikaikkunassa. 
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