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ESIPUHE 

 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa käytettiin Helsingin yliopiston psykologian laitoksen Kognitiivisen 

aivotutkimuksen yksikön Puheen havaitsemisen kehitys ja sen ongelmien ennakointi lapsilla 

(PuHaKe) -hankkeessa kerättyä aineistoa. Hankkeen vastuullisena tutkijana toimi Teija Kujala ja 

aineiston keruun suoritti Soila Kuuluvainen yhdessä tutkimusavustajien kanssa Soilan väitöskirjaa 

varten. Tutkimuksen rahoitti Suomen Akatemia. Aineiston keruun ensimmäinen vaihe suoritettiin 

vuosina 2009–2010, jolloin käytetyt testimenetelmät valittiin puheen havaitsemisen kehityksen 

tutkimusta ajatellen. Vuosina 2011–2012 suoritettuun seurantavaiheeseen sisällytettyjen 

tarkkaavuuden tehtävien ansiosta aineisto soveltui myös tämän pro gradu -tutkimuksen aiheen eli 

tarkkaavuuden kehityksen tutkimiseen. Tämä tutkimus on ensimmäinen julkaisu, jossa PuHaKe-

hankkeessa kerättyä aineistoa sovellettiin tarkkaavuuden tutkimukseen. 

 

Haluan kiittää lämpimästi ohjaajiani Teija Kujalaa ja Soila Kuuluvaista loistavasta ohjauksesta sekä 

avusta ja tuesta koko graduprosessini ajan. Haluan kiittää Soilaa myös avusta EEG-aineiston 

käsittelyssä. Lisäksi kiitän menetelmäavusta Jari Lipsasta sekä tekstini kommentoinnista 

graduseminaarini ohjaajaa Kimmo Alhoa. Kiitokset kuuluvat myös opiskelukavereilleni, jotka 

jaksoivat vastata lukuisiin kysymyksiini koko graduprosessini ajan.  
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1 JOHDANTO 

 

Tarkkaavuuden säätelyllä tarkoitetaan kykyä vaihtaa ja ylläpitää huomiota oman toiminnan tai 

tavoitteiden kannalta oleellisissa kohteissa (Koivisto, 2006). Vastaanotamme jatkuvasti paljon 

informaatiota eri aistiemme kautta ja tarkkaavuus säätelee, minkä kaiken tästä informaatiosta 

otamme tietoisuutemme piiriin. Tarkkaavuuden säätelyn onnistuessa kykenemme kiinnittämään 

huomion oleellisiin asioihin, mutta jättämään huomiotta epäolennaiset ärsykkeet (Koivisto, 2006). 

Välillisesti tarkkaavuuden säätely vaikuttaa myös muiden tiedonkäsittelyn toimintojen 

tehokkuuteen, kuten toiminnanohjaukseen ja uuden oppimiseen (Ocasio, 2011). Ilman 

tarkkaavuuden myötä tapahtuvaa valikointia asioiden käsittely työmuistissa, niiden muistiin 

painaminen ja näin ollen oppiminen olisi hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta. Tarkkaavuuden 

haasteiden onkin havaittu olevan yhteydessä muun muassa oppimisvaikeuksiin (Raghubar ym., 

2009) ja lukutaidon kehittymiseen (Rabiner & Coie, 2000). Monissa tutkimuksissa myös 

tarkkaavuuden säätelyn kykyjen ja koulumenestyksen välillä on löytynyt yhteys (katsaus: 

Polderman, Boomsma, Bartels, Verhulst & Huizink, 2010). Tämä yhteys on havaittu myös 

tutkimuksissa, joissa on huomioitu muita mahdollisesti koulumenestykseen vaikuttavia tekijöitä, 

kuten sosioekonominen asema, älykkyys ja muut samanaikaiset häiriöt (Polderman ym., 2010), mikä 

kertoo tarkkaavuuden merkittävästä roolista lapsen koulusuoriutumisessa. Koulusuoriutuminen 

puolestaan on itsenäinen ennustava tekijä lapsen myöhemmän koulutustason suhteen (Acacio-

Claro, Doku, Koivusilta & Rimpelä, 2018). Tarkkaavuuden haasteiden varhaista havaitsemista 

voidaan näin ollen pitää oleellisena lapsen kehityksen tukemisen kannalta (Warner-Rogers, Taylor, 

Taylor & Sandberg, 2000). Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, voidaanko aivojen 

sähköistä toimintaa tutkimalla ennustaa kuulonvaraisen tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen 

kehitystä alakouluikäisillä lapsilla. 

 

1.1 Tahdonalainen ja tahaton tarkkaavuuden suuntaus 

 

Tarkkaavuus voidaan jakaa eri osa-alueisiin aistimodaliteetista tai tarkkaavuuden suuntautumisesta 

riippuen. Tahdonalaisen tarkkaavuuden toimintoja ovat tarkkaavuuden suuntaaminen, ylläpito, 

jakaminen ja siirtäminen (Ocasio, 2011). Tarkkaavuus on siis mahdollista suunnata tietoisesti 

mielenkiinnon kohteeseen ja kohteen tarkkailemista voidaan jatkaa pitämällä tarkkaavuutta yllä 
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tahdonalaisesti. Kun huomio kiinnittyy useaan asiaan samanaikaisesti, tarkkaavuuden resursseja on 

mahdollista jakaa, jolloin tarkkaavuus siirtyilee nopeasti näiden asioiden välillä (Koivisto, 2006). 

Merkityksellisten ärsykkeiden valikointia ärsyketulvasta kutsutaan valikoivaksi tarkkaavaisuudeksi 

(Gomes, Molholm, Christodoulou, Ritter, & Cowan, 2000). Tarkkaavuuden kapasiteetti, eli 

tarkkaavuuden piiriin samanaikaisesti mahtuvien asioiden määrä, on rajallinen, joten valikoivan 

tarkkaavuuden myötä tarkkaavuus voidaan keskittää valittuun kohteeseen samalla, kun muut 

ärsykkeet pyritään pitämään tarkkaavuuden ulkopuolella (Gomes ym., 2000). Erityisen tärkeäksi 

valikoivan tarkkaavuuden toiminta muodostuu, kun kohtaamme kilpailevia tai häiritseviä ärsykkeitä 

(Ocasio, 2011). Kuulonvaraisen valikoivan tarkkaavuuden ja tarkkaavuuden kontrollin avulla on 

mahdollista esimerkiksi valita yksi seurattava puheääni monien yhtä voimakkaiden äänten joukosta 

ja näin ollen keskustelu onnistuu erilaisia kuuloärsykkeitä täynnä olevassa ympäristössä, esimerkiksi 

kahvilassa (Hill & Miller, 2010). Valikoivaan tarkkaavuuden suuntaamiseen vaikuttavat toisaalta 

kohteen ominaisuudet, kuten puhekumppanin äänen selkeys, ja toisaalta top-down-prosessointi, 

jossa valikointia ohjaavat ”korkeamman tason” tiedonkäsittelyn toiminnot ja mielensisäiset 

edustukset, kuten aiempi tieto puhekumppanin äänen ominaisuuksista ja keskusteltavasta aiheesta 

(Ocasio, 2011). Tarkkaavuuden avulla välillä kahvilan meluun katoava ja katkeileva äänisignaali 

pysyy ymmärrettävänä puheena, jonka sisällön pystymme muun muassa aiemman tietomme 

varassa prosessoimaan.  

 

Tahdonalainen tarkkaavuuden säätely on tärkeä osa toiminnanohjausta, jonka myötä toiminnan 

suunnittelu, ongelmanratkaisu sekä päätösten tekeminen on mahdollista. Sen osa-alueita ovat 

tietoinen tarkkailu eli huomion kohdistaminen, ristiriitojen ratkaiseminen ja inhibitiotoiminnot 

(Rueda, Rothbart, McCandliss, Saccomanno & Posner, 2005). Näistä osa-alueista tärkeimpänä on 

pidetty inhibitiotoimintojen tehokasta toimintaa (Barkley, 1997). Inhibitiotoimintoja ovat uusien 

toimintojen ennaltaehkäisy, käynnissä olevan toiminnan pysäyttäminen sekä häiriintymisen 

hallinta. Sen oleellisesta roolista kertoo se, että inhibition vaikeudet aiheuttavat myös ongelmia 

muilla toiminnanohjauksen osa-alueilla, eli esimerkiksi huomion kohdistaminen ei onnistu 

tehokkaasti inhibitiotoimintojen pettäessä (Barkley, 1997). Toiminnanohjauksen merkitys korostuu 

uusissa tilanteissa, jossa joudutaan tekemään päätöksiä monien, mahdollisesti ristiriitaisten, 

vihjeiden avulla (Ocasio, 2011). Se toimii myös tiiviissä yhteistyössä työmuistin kanssa. Tämän 

yhteistyön avulla on mahdollista verrata tarkkaavuuden kohteesta saatua informaatiota 
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säiliömuistin tietoihin, mikä on oleellista esimerkiksi päätöksenteolle tai uudesta tilanteesta 

suoriutumiselle (Ocasio, 2011).  

 

Tahdonalaisen tarkkaavuuden toimintojen rinnalla toimii toinen, tahattoman tarkkaavuuden 

järjestelmä, joka poikkeaa ominaisuuksiltaan ensin mainitusta olennaisesti. Tahaton tarkkaavuuden 

suuntaaminen tapahtuu hyvin nopeasti ja sitä ohjaavat pääasiassa ärsykkeen ulkoiset ominaisuudet, 

kuten muoto, voimakkuus tai yllättävä ilmestyminen (Koivisto, 2006). Tahaton ja tahdonalainen 

tarkkaavuus toimivat usein myös vuorovaikutuksessa niin, että jokin ärsyke vetää tahattomasti 

huomion puoleensa, minkä jälkeen sitä jäädään tarkkailemaan tahdonalaisesti (Koivisto, 2006). 

Evolutiivisesta näkökulmasta voidaan ajatella, että ihmisen selviytymisen kannalta on ollut tärkeää 

kiinnittää nopeasti huomio uuteen tai yllättävään ärsykkeeseen (Kaplan & Berman, 2010). 

Tarkkaavuuden tehokkaan suuntaamisen ansioista pystymme reagoimaan nopeasti esimerkiksi 

hyökkäävään kohteeseen. Toisaalta herkästä tahattoman tarkkaavuuden järjestelmästä eli herkästä 

häiriintyvyydestä voi olla myös haittaa, mikäli huomio kiinnittyy liian helposti alkuperäisestä 

tarkkaavuuden kohteesta toiseen, ulkopuoliseen, ja potentiaalisesti täysin merkityksettömään 

kohteeseen. Vaikka uusi, yllättävä tai merkittävä kohde voi vangita tarkkaavuuden tahattomasti, 

tarkkaavuuden tahdonalaisen top-down-kontrollin avulla on jossain määrin mahdollista hallita 

tahattomia tarkkaavuuden muutoksia ja pitää tarkkaavuus tahdonalaisesti tavoitteiden mukaisessa 

kohteessa häiritsevästä ärsykkeestä huolimatta (Fukuda & Vogel, 2009; Hughes, Hurlstone, Marsh, 

Vachon & Jones, 2013). Näiden tarkkaavuuden kontrollin kykyjen on havaittu vaihtelevan 

huomattavasti yksilöiden välillä ja olevan yhteydessä henkilön työmuistin kapasiteettiin (Fukuda & 

Vogel, 2009). Toisin sanoen osa meistä pystyy helpommin esimerkiksi työskentelemään hälyä ja 

yllättäviä ärsykkeitä sisältävässä ympäristössä, kuten luokkahuoneessa tai avokonttorissa, kun taas 

osalla meistä tällaisessa ympäristössä huomio siirtyy tahattomasti merkityksettömiin ärsykkeisiin ja 

haittaa työsuoriutumista. 

 

Sekä tarkkaavuuden että toiminnanohjauksen taidot alkavat kehittyä varhaisessa lapsuudessa ja 

kehitys jatkuu pitkälle nuoruusikään (Plude, Enns & Brodeur, 1994). Näihin taitoihin liitetyt 

etuotsalohkon alueet jatkavat kypsymistä vielä myöhään nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa, 

pitkälle yli 20 vuoden ikään asti (Case, 1992; Fuster, 2002). Tarkkaavuuteen liittyvät kognitiiviset 

kyvyt kehittyvät myös hierarkkisesti, yksinkertaisemmista monimutkaisempiin (Klenberg, Korkman 

& Lahti-Nuuttila, 2001). Yksinkertaisemmat inhibitiotoiminnot, kuten motorinen inhibitio ja 
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impulssikontrolli, kehittyvät ensin ja saavuttavat kypsymisen noin kuuden vuoden ikään mennessä 

(Klenberg ym., 2001). Haastavammat tarkkaavuuden toiminnot, kuten tarkkaavuuden ylläpito ja 

valikoiva tarkkaavuus, rakentuvat näiden taitojen päälle ja jatkavat kehittymistä ainakin yli 

kymmeneen ikävuoteen asti (Klenberg ym., 2001). Valikoivan tarkkaavuuden kehityksen 

tutkimuksissa vanhempien lasten on havaittu suoriutuvan nuorempia paremmin tehtävistä, joissa 

heidän pitää keskittyä pitämään tarkkaavuus tietyssä ärsykkeessä ja joissa tavoitteena on inhiboida 

epäolennaisia häiritseviä ärsykkeitä (Gomes ym., 2000). Tutkijoiden keskuudessa ei kuitenkaan vielä 

ole saavutettu täyttä yksimielisyyttä siitä, mitä ovat ne taidot tai osa-alueet, jotka selittävät 

suoriutumisen paranemista erilaisista tarkkaavuuden tehtävistä. Syiksi onkin ehdotettu muun 

muassa havainnointikykyjen, tarkkaavuuden suuntaamisen strategioiden sekä tarkkaavuuden 

ylläpidon paranemista lapsen kasvaessa (Gomes ym., 2000).  

 

Viimeisimmäksi, tarkkaavuuden taitojen päälle, kehittyvät monimutkaisemmat 

toiminnanohjauksen prosessit, kuten oman toiminnan suunnittelu, koordinointi ja seuranta 

(Klenberg ym., 2001). Vaikka erilaiset tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen taidot ovat 

eroteltavissa toisistaan, näyttäisi niiden kehitys olevan ainakin jossain määrin toisistaan riippuvaa 

(Klenberg ym., 2001). Voidaan siis ajatella, että lapsen kyky hallita omaa tarkkaavuuttaan ja 

toimintaansa sekä suunnata näitä kunkin tilanteen ja tehtävän kannalta optimaalisella tavalla ovat 

toisiinsa kietoutuneita ilmiöitä, joiden pohja on tahattoman ja tahdonalaisen tarkkaavuuden välisen 

vuorovaikutuksen säätelyssä, ja erityisesti inhibitiokyvyissä. 

 

1.2  Aivosähkökäyrä ja aivojen tapahtumasidonnaiset jännitevasteet 

 

Tarkkaavuutta on mahdollista tutkia tarkastelemalla aivojen sähköistä toimintaa. 

Aivosähkökäyrämittausten eli elektroenkefalografian (EEG:n) avulla voidaan mitata aivojen 

tapahtumasidonnaisia jännitevasteita (engl. event-related potential, ERP), jotka kuvastavat 

hermostollisia reaktioita tiettyyn tapahtumaan tai ärsykkeeseen (Walter, Cooper, Aldridge, 

McCallum, & Winter, 1964). Nämä vasteet ovat sarja positiivisia ja negatiivisia aivosähköaaltoja tai 

-huippuja, jotka ovat nimetty pääsääntöisesti niiden polariteetin (positiivinen tai negatiivinen) ja 

joko ajallisen järjestyksen tai vaihtoehtoisesti latenssin, eli ajallisen viiveen ärsykkeen esittämisestä, 

mukaan (Näätänen, 1992). Erityisen paljon tapahtumasidonnaisia jännitevasteita on käytetty 

koeasetelmissa, joissa selvitetään koehenkilön reaktioita kuulo-, näkö-, tai tuntoärsykkeisiin 
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(Näätänen, 1992). Näiden vasteiden avulla on mahdollista tarkastella automaattisia tiedonkäsittelyn 

prosesseja ärsykkeen piirteiden havaitsemisesta tarkkaavuuden suuntaamiseen, ylläpitoon ja 

palauttamiseen takaisin aiempaan kohteeseen. Tapahtumasidonnaisista jännitevasteista 

tahattomaan tarkkaavuuteen on yhdistetty erityisesti P3-vaste (Sutton, Braren, Zubin & John, 1965; 

katsaus: Kok, 1997). Tämän vasteen ensimmäinen komponentti, P3a, on liitetty tarkkaavuuden 

tahattomaan suuntaamiseen yllättävää tai poikkeavaa ärsykettä kohti ja jälkimmäinen 

komponentti, P3b, ärsykkeen piirteiden tietoiseen tunnistukseen (Näätänen, 1992; Squires, Squires 

& Hillyard, 1975). Seuraavissa kappaleissa käsitellään tarkemmin P3a-vasteen syntymistä ja sen 

heijastamaa toimintaa.  

 

1.2.1 P3a-vasteen syntyminen ja sen heijastama aivotoiminta 

 

P3a-vasteen on havaittu syntyvän reaktiona uuteen ja yllättävään tai muutoin poikkeavaan 

ärsykkeeseen, joka kaappaa tahattomasti huomion ja siirtää sen aiemmin tarkkaavuuden 

ulkopuolella olleeseen kohteeseen (Escera & Corral, 2003). Aivosähkökäyrässä P3a-vaste näkyy 

positiivisena jännitevasteena, jonka huippu ajoittuu noin 300 millisekuntiin ärsykepoikkeaman 

jälkeen ja seuraa negatiivista, ärsykkeiden erottelutarkkuutta heijastavaa 

poikkeusnegatiivisuusvastetta (engl. mismatch negativity, MMN; Escera & Corral, 2007; Näätänen, 

Gaillard & Mäntysalo, 1978). Kirjallisuudessa P3a-vastetta kutsutaan usein myös novelty-P3-

vasteeksi silloin, kun se syntyy reaktiona täysin uuteen ja yllättävään ärsykkeeseen (Courchesne, 

Hillyard & Galambos, 1975; ks. Barry, Steiner & De Blasio, 2016; Simons, Graham, Miles, & Chen, 

2001, liittyen keskusteluun, ovatko P3a ja novelty-P3 sama vai eri ERP-komponentti). 

 

P3a-vasteen syntyä on tutkittu yleisimmin reaktiona kuuloärsykkeeseen. Kuulonvaraisen 

tarkkaavuuden tahatonta suuntaamista uuteen ja yllättävään ääneen (novel-ääneen) on 

tutkimuksissa tarkasteltu niin kutsutulla novelty oddball -koeasetelmalla (katsaus: Friedman, 

Cycowicz & Gaeta, 2001). Novelty oddball -koeasetelmassa henkilö kuulee kolmenlaisia ääniä: 

vakioääniä, niistä yhden piirteen, kuten äänenkorkeuden, suhteen poikkeavia ääniä ja täysin erilaisia 

novel-ääniä. Vakio- ja poikkeaviin ääniin verrattuna novel-äänen kuuleminen synnyttää suuremman 

P3a-vasteen, minkä ajatellaan kuvastavan tahattoman tarkkaavuuden siirtymistä tähän uuteen ja 

yllättävään ääneen (Friedman ym., 2001). Novelty oddball -koeasetelman ajatuksena on, että 

koeasetelman novel-ääniin syntyvät reaktiot vastaavat tosielämän tilanteiden synnyttämiä 
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reaktioita, joissa uudet ja yllättävät kohteet kaappaavat tahattomasti huomion. Näin ollen tämän 

koeasetelman avulla on mahdollista tutkia laboratorio-oloissa tarkkaavuuden tahattomia muutoksia 

ja niihin liittyvää aivotoimintaa. 

 

Nykytutkimuksen valossa on kuitenkin vielä epäselvää, mitä tarkempia tarkkaavuuden 

suuntaamiseen liittyviä prosesseja P3a-vaste heijastaa (Escera & Corral, 2007). P3a-vasteen on 

havaittu syntyvän suuremmaksi, mikäli ääniä ei tarkkailla, mikä tukee käsitystä tarkkaavuuden 

muutoksen liittymisestä vasteen syntyyn (Alho ym., 1998). Kun koehenkilö taas suorittaa 

näönvaraista tehtävää, hänen samalla kuulemansa novel-äänet häiritsevät tehtäväsuoriutumista 

enemmän kuin vakio- tai poikkeavat äänet, mikä viittaa P3a:n liittyvän äänen häiritsevyyteen 

(Escera, Alho, Winkler & Näätänen, 1998). Lisäksi näönvaraisen tehtävän teon kanssa 

samanaikaisesti kuultu tunnistettava novel-ääni häiritsee enemmän kuin ei-tunnistettava novel-

ääni, mikä on havaittavissa suurempana P3a-vasteen amplitudina sekä tehtäväsuoriutumisen 

heikkenemisenä (Escera, Yago, Corral, Corbera, & Nuñez, 2003). Mikäli samanaikainen tehtävä 

puuttuu, P3a ei kuitenkaan ole suurempi tunnistettaville kuin ei-tunnistettaville äänille, mikä tukee 

häiriintymisen liittyvän P3a:n syntyyn. Tämän lisäksi on muun muassa havaittu, että 

työmuistikuormitusta vaativan tehtävän suorittaminen pienentää samanaikaisesti kuullulle novel-

äänelle syntyvää P3a-vastetta, verrattuna sellaisen tehtävän suorittamiseen, joka ei kuormita 

työmuistia (SanMiguel, Corral & Escera, 2008). Tämä taas voisi viitata siihen, että muualle 

suuntautunut vahva kognitiivinen kuormitus ehkäisee äänen häiritsevyyttä. Tämän perusteella 

voidaan tulkita, että äänen merkityksen analysointi, mahdollisesti laajemminkin top-down-prosessit 

sekä muut samanaikaiset tarkkaavuuden toiminnot voisivat liittyä P3a-vasteen syntymiseen. 

 

P3a:n on havaittu syntyvän kahdesta vaiheesta, jotka eroavat toisistaan pään pinnan jakauman ja 

ainakin osin syntypaikan suhteen (Escera ym., 1998). Varhaisempi P3a-vaste saavuttaa suurimman 

amplitudinsa noin 220–320 ms ärsykkeen esittämisen alun jälkeen, kun taas jälkimmäisen 

huippuamplitudi esiintyy noin 300–400 ms kuluttua ärsykkeen alusta. Vaikka P3a:n syntymistä on 

tutkittu jo usean vuosikymmenen ajan, sen tarkat hermostolliset syntymekanismit ovat vieläkin osin 

tuntemattomat. Varhaisen P3a:n on havaittu saavuttavan suurimman amplitudinsa pään pinnan 

keski-, sivu- ja temporoparietaalisissa osissa (Masson & Bidet-Caulet, 2019; Yago, Escera, Alho, Giard 

& Serra-Grabulosa, 2003). Lähdemallinnuksella varhaisen P3a:n syntypaikka on paikannettu ainakin 

kuuloaivokuorille, erityisesti vasemmalle aivopuoliskolle (Alho ym., 1998; Downar, Crawley, Mikulis 
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& Davis, 2000; Kiehl, Laurens, Duty, Forster & Liddle, 2001; Yago ym., 2003). Myöhempi P3a-vaste 

havaitaan samoilla pään pinnan alueilla kuin varhainen P3a, mutta sen lisäksi myös kummallakin 

aivopuoliskolla pään pinnan etuosissa sekä ylemmän päälaen lohkon alueella (Yago ym., 2003). 

Etuotsalohkon aivokuori liitetään tahdonalaiseen kognitiiviseen toimintaan, joten myös tämä 

havainto voisi tukea käsitystä top-down-prosessien liittymisestä myöhemmän vasteen syntyyn. 

P3a:n havaitseminen ylempien päälaen lohkojen alueilla voisi taas mahdollisesti liittyä 

assosiaatioalueiden ja muistitoimintojen osallisuuteen P3a-vasteen synnyssä (Yago ym., 2003). 

Tiivistetysti voidaan todeta, että laajat aivokuoren hermoverkot liittyvät P3a-vasteen syntymiseen, 

vaikka tarkka syntymekanismi onkin tuntematon. 

 

1.2.2 P3a-vasteet ja tarkkaavuuden kehitys lapsilla  

 

P3a on lähes poikkeuksetta löydetty jo taaperoikäisiltä lapsilta, ja useat tutkimukset ovat 

tarkastelleet vasteen syntymistä päiväkoti-ikäisillä (Putkinen, Niinikuru, Lipsanen, Tervaniemi & 

Huotilainen, 2012; Shestakova, Huotilainen, Čeponienė & Cheour, 2003; Kihara ym., 2010). P3a-

vasteiden on kuitenkin havaittu eroavan eri ikäisten lasten ja aikuisten välillä niin syntypaikan, 

amplitudin kuin latenssinkin suhteen, mikä voisi viitata lapsen aivojen kehittymättömyyteen 

tarkkaavuuden suuntaamisessa (Gumenyuk, Korzyukov, Alho, Escera & Näätänen, 2004; Wetzel, 

Widmann, Berti & Schröger, 2006). P3a-amplitudien on havaittu olevan suurempia 8–9-vuotiailla 

kuin 12–13-vuotiailla lapsilla (Gumenyuk ym., 2004) ja myös suurempia lapsilla kuin aikuisilla 

(Wetzel, Widmann & Schröger, 2011). Lasten P3a:n on myös havaittu painottuvan enemmän pään 

pinnan etuosiin aikuisten vasteisiin verrattuna (Brinkman & Stauder, 2008; Cycowicz, Friedman & 

Rothstein, 1996; Ruhnau ym., 2013; Wetzel & Schröger, 2007b).  

 

P3a-latenssien on havaittu olevan pidemmät lapsilla kuin aikuisilla (Cycowicz ym., 1996; Pearce, 

Crowell, Tokioka & Pacheco, 1989). Kuitenkaan eroja latensseissa ei ole löydetty kaikissa 

tutkimuksissa niin eri-ikäisten lasten vertailuissa kuin lasten ja aikuisten välillä (Gumenyuk ym., 

2004; Ruhnau ym., 2013). Tähänastisten tutkimusten tulokset liittyen amplitudeihin ja latensseihin 

eivät siis ole siis tuottaneet täysin yhteneviä tuloksia. Erilaisilla koeasetelmilla sekä sillä, 

tarkastellaanko erikseen aiempia ja myöhempiä P3a-vasteen vaiheita, voi olla vaikutus saatuihin 

tuloksiin (Wetzel & Schröger, 2014). Osassa tutkimuksissa tutkittavat suorittivat näönvaraista 

tehtävää samalla, kun heidät ohjeistettiin olemaan reagoimatta kuulemiinsa ärsykeisiin (esim. 
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Gumenyuk ym., 2004; Ruhnau ym., 2013), kun taas kaikissa tutkimuksissa ei vastaavaa tehtävää 

ollut (esim. Cycowicz ym., 1996; Wetzel ym., 2011). Lisäksi tehtävässä käytetyt poikkeavat ärsykkeet 

tai novel-ärsykkeet eroavat toisistaan huomattavasti eri tutkimusten välillä. Koska 

pitkittäistutkimusta P3a:n syntypaikan, amplitudien, latenssien muutoksista ei vielä ole, voidaan 

pitää toistaiseksi epäselvänä, miten nämä muuttuvat aivojen kehittyessä.  

 

Kuten aikuisillakin, myös lapsilla P3a on liitetty äänen häiritsevyyteen (Gumenyuk ym., 2001). Kun 

lapset tekivät näönvaraista tehtävää, novel-äänet häiritsivät tätä enemmän kuin vakioäänet, mikä 

näkyi huonompana reaktionopeutena ja vastaustarkkuutena sekä suurempina P3a-amplitudeina. 

Kun vasteen syntymistä taas verrattiin 6–8- ja 10–12-vuotiailla lapsilla sekä nuorilla aikuisilla, 

kuulonvaraisen häiriintyvyyden havaittiin olevan suurempaa lapsilla kuin aikuisilla (Wetzel ym., 

2006). Tutkittavien katsoessa äänetöntä elokuvaa ja ollessa huomioimatta kuulemiansa ääniä, 

kaikilla ikäryhmillä vastaava P3a-vaste syntyi yllättävään muista äänistä poikkeavaan ääneen. 

Kuitenkaan aikuisilla P3a-vastetta poikkeavaan ääneen ei syntynyt koetilanteessa, jossa he 

keskittyivät samanaikaiseen äänen keston erottelutehtävään, mutta lapsilla P3a-vaste syntyi 

tässäkin tapauksessa. Tämän lisäksi lasten tehtäväsuoriutuminen häiriintyi yllättävistä äänistä 

enemmän kuin aikuisten ja suurin P3a-vaste sekä suurin suorituksen häiriintyminen havaittiin 

nuorimmalla ikäryhmällä. Tämä havainto viittaa lapsen kehittymättömään kykyyn olla 

huomioimatta epäolennaista kuuloärsykettä, vaikka hän niin yrittäisi. Lisäksi tutkimuksen tulos 

tukee tarkkaavuuden kontrollin liittyvän P3a-vasteen syntyyn. 

 

Muutoksia häiriintyvyydessä ja P3a-vasteissa on tutkimuksissa löydetty myös jo viiden ja yhdeksän 

ikävuoden välillä (Bartgis, Lilly & Thomas, 2003). Tutkijat huomasivat, että 5-vuotiailla lapsilla P3a-

vasteet olivat samanlaiset sekä toiseen korvaan esitetyille häiriöäänille, joita heidän tuli tarkkailla ja 

joihin heidän piti reagoida että toisen korvan häiriöäänille, jotka heidän kuului jättää huomiotta. 

Kuitenkin 9-vuotiailla P3a-vasteet olivat pienemmät, kun he kuulivat äänet korvalla, jota he eivät 

huomioineet, verrattuna tarkkailtuun korvaan. 9-vuotiaiden lasten kyky olla halutessaan 

huomioimatta ääniä näkyi myös heidän paremmassa reaktiotehtäväsuoriutumisessaan. Tämä 

havainto viittaa toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden kontrollin voimakkaaseen kehitykseen viiden 

ja yhdeksän ikävuoden välillä sekä sen olevan havaittavissa P3a-vasteiden tasolla.  
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Myös lapsilla kognitiivisen prosessoinnin on havaittu heijastuvan P3a:n syntyyn. Eräässä 

tutkimuksessa lapsille ja nuorille esitettiin kuvia ennen jokaisen vakio- ja poikkeavan äänen 

esittämistä (Wetzel & Schröger, 2007a). Koetilanteessa, joissa näönvarainen vihje oli yhdistettävissä 

poikkeavan äänen kuulemiseen, kummankin ikäryhmän P3a-vasteet olivat pienempiä kuin 

tilanteessa, jossa kumpaakin ärsyketyyppiä esitettiin satunnaisesti. Tutkijat tulkitsivat kognitiivisen 

top-down-prosessoinnin vähentäneen poikkeavan äänen häiritsevyyttä. Kuitenkin lasten ja 

aikuisten P3a-vasteita verranneessa tutkimuksessa havaittiin, että ääniin liittyvä näönvarainen 

kognitiivinen prosessointi novel-äänen kuulemisen yhteydessä muutti P3a-vasteen kokoa aikuisilla, 

mutta ei lapsilla (Wetzel, Widmann & Schröger, 2009). Tilanteessa, jossa näönvarainen vihje ennusti 

novel-ääntä, aikuisten P3a-vasteet olivat pienempiä kuin tilanteessa, jossa vihjeet ja novel-äänet 

eivät liittyneet toisiinsa. Vastaavaa P3a-vasteen eroa ei kuitenkaan havaittu saman koeasetelman 

suorittaneilla lapsilla. Kun samanaikaisena tehtävänä oli erotella äänen suuntia nappia painamalla, 

kummallakin ikäryhmällä reaktioaika novel-ääneen lyheni tilanteessa, jossa vihje ennusti ääntä. 

Näin ollen voidaan tulkita näönvaraisen vihjeen vähentäneen lapsillakin äänen häiritsevyyttä, vaikka 

se ei näkynytkään P3a-vasteen amplitudissa. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin latenssien olevan 

pidempiä lapsilla kuin aikuisilla kummassakin koetilanteessa. Tutkijat pohtivat näiden havaintojen 

liittyvän lasten aivojen etuosan ja toiminnanohjauksen kehittymättömyyteen, ja tämän heijastuvan 

P3a-vasteisiin.  

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että verrattuna aikuisiin, lasten yllättävistä äänistä herkempi 

häiriintyminen ja vielä kehittymätön tarkkaavuuden kontrolli heijastuvat P3a-vasteisiin. Nämä ovat 

näkyneet aiemmissa tutkimuksissa vasteen suurempana amplitudina, jonka lisäksi lasten latenssien 

on havaittu olevan pidempiä verrattuna aikuisiin. Tutkimusten tulokset viittaavat näin ollen siihen, 

että P3a-vasteet heijastavat ainakin jossain määrin tarkkaavuuden kontrollin ja mahdollisesti 

laajemminkin tarkkaavuuteen liittyvien kognitiivisten toimintojen kehitystä. Tähänastiset 

tutkimukset ovat selvittäneet P3a:n syntyä ja sen yhteyttä tehtäväsuoriutumiseen lapsilla erilaisten 

yksittäisten kokeiden tai ikäryhmävertailujen avulla, mutta sitä, miten P3a-vasteet ennustavat 

suoriutumista tarkkaavuutta vaativissa tehtävissä tai sitä, miten vasteet ennustavat laajemmin 

tarkkaavuuden kehitystä, ei tietääkseni vielä ole tutkittu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin 

avata näitä yhteyksiä selvittämällä, miten esikouluiässä mitatut P3a-vasteiden amplitudit ja latenssit 

ennustavat lasten myöhempää suoriutumista valikoivaa tarkkaavuutta ja toiminnanohjausta 

vaativissa tehtävissä. 
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1.3  Tutkimuskysymykset ja hypoteesit 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voidaanko tahattomaan tarkkaavuuden siirtymiseen 

liittyvien P3a-vasteiden avulla ennustaa lapsen tahdonalaisten tarkkaavuuden kykyjen kehitystä ja 

suoriutumista valikoivaa tarkkaavuutta ja toiminnanohjausta vaativissa tehtävissä. Tutkimuksen 

ensimmäisessä mittausajankohdassa, lasten ollessa esikouluikäisiä, P3a-vastetta mitattiin 

yllättäville novel-äänille lasten keskittyessä katsomaan elokuvaa. Oletuksena on, että 

tarkkaavuuden ollessa kohdistettuna elokuvaan, novel-äänille syntyneet pienemmät P3a-amplitudit 

ja lyhyemmät P3a-latenssit kuvastavat lapsen pienempää häiriintymistä. Toisessa 

mittausajankohdassa, ensimmäisen luokan loppupuolella, lapset suorittivat kaksi tehtävää, joista 

toinen heijasti lapsen valikoivaa tarkkaavuutta sekä inhibitiotoimintoja ja toinen näiden lisäksi 

toiminnanohjauksen ja työmuistin toimintaa. 

 

Tämän tutkimuksen hypoteesit asetetaan seuraavasti: 

 

1. Pienet P3a-amplitudit ja lyhyet P3a-latenssit esikouluiässä ennustavat korkeampaan 

pistemäärää valikoivan auditiivisen tarkkaavuuden tehtävässä ensimmäisellä luokalla. 

2. Pienet P3a-amplitudit ja lyhyet P3a-latenssit esikouluiässä ennustavat korkeampaa 

pistemäärää laajempia kognitiivisia toimintoja (valikoivaa tarkkaavuutta, toiminnanohjausta 

ja työmuistia) vaativassa tarkkaavuuden tehtävässä ensimmäisellä luokalla. 

 

Toisin sanoen hypoteeseina on, että lapset, jotka ovat vähemmän häiriöherkkiä esikouluiässä, 

kykenevät ensimmäisellä luokalla parempaan epäoleellisten ärsykkeiden inhibointiin, valikoivaan 

tarkkaavuuteen, toiminnanohjaukseen ja työmuistin toimintaan. Lisäksi tässä tutkimuksessa 

selvitetään, voidaanko P3a-vasteiden amplitudien ja latenssien avulla ennustaa lasten tekemien 

virheiden tyyppejä (huomaamatta jääneet ärsykkeet, väärät reagoinnit ärsykkeisiin ja hidas 

reagointiaika) tarkkaavuutta vaativissa tehtävissä. Aiemman tutkimuksen puuttuessa P3a-vasteiden 

ja virhetyyppien välisten yhteyksien suhteen ei aseteta hypoteeseja, vaan tämä tutkimuksen osa on 

luonteeltaan eksploratiivista, mahdollisia yhteyksiä kartoittavaa tutkimusta. 
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2 MENETELMÄT 

 

2.1  Koehenkilöt 

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin Helsingin yliopiston Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikön Puheen 

havaitsemisen kehitys ja sen ongelmien ennakointi lapsilla (PuHaKe) -hankkeessa kerättyä aineistoa 

(Prof. Teija Kujalan Akatemia-hanke). PuHaKe-hankkeesta ilmoitettiin kirjeitse vuonna 2009 

tuhannelle helsinkiläisperheelle, joissa oli vuonna 2003 syntynyt lapsi ja vuonna 2010 

neljälletuhannelle helsinkiläis- ja vantaalaisperheelle, jossa oli vuonna 2004 syntynyt lapsi. Kutsut 

kohdennettiin suomea äidinkielenään puhuvien lasten vanhemmille postinumeron perusteella. 

PuHaKe-aineisto koostui lapsista, jotka valittiin vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden joukosta 

vanhempien täyttämän taustatietolomakkeen perusteella. Hankkeeseen osallistuvien lasten 

vanhemmat täyttivät myös suostumuksen tutkimukseen sekä vanhempien taustatietolomakkeen. 

Tämän pro gradu -tutkimuksen aineistoon luettiin mukaan koko PuHaKe-hankkeen aineistosta ne 

lapset, jotka osallistuivat tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen sekä ensimmäiseen 

seurantavaiheeseen ja joiden kehitykseen ei kerättyjen taustatietojen perusteella havaittu 

vaikuttavan erityisiä perinnöllisiä riskitekijöitä. Lisäksi analyysivaiheessa tutkimuksen aineiston 

ulkopuolelle rajautui neljä lasta, joiden aivosähkökäyrätutkimuksen hyväksyttyjen mittaustoistojen 

määrä oli liian vähäinen (alle 120) luotettavien analyysien tekemiseksi.  

 

Tämän tutkimuksen aineisto koostui 64 lapsesta, joista tyttöjä oli 32 (50 %). Tutkittavien iän 

keskiarvo oli ensimmäisessä tutkimusvaiheessa 6 v 6 kk (vaihteluväli 6 v 0 kk – 7 v 0 kk) ja 

seurantavaiheessa 8 v 1 kk (vaihteluväli 7 v 6 kk – 9 v 0 kk). Tutkimukseen osallistuvilla lapsilla tai 

heidän perheenjäsenillään tai lähisukulaisillaan ei raportoitu olevan neurologisia tai psykiatrisia 

diagnooseja. Näönvaraisen päättelyn indeksin (Performance Intelligence Quotient, PIQ) keskiarvo 

oli aineiston lapsilla 104.3 (vaihteluväli 83–146) ja kielellisen päättelyn indeksin (Verbal Intelligence 

Quotient, VIQ) keskiarvo oli 108.4 (vaihteluväli 81–128) standardoidulla psykologisella testillä 

(Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Third Edition (WPPSI-III); Wechsler, 2009) 

arvioituna. Kaikki tutkimukseen osallistuvat lapset puhuivat ainoana äidinkielenään suomea ja 

heidän kuulonsa oli vanhempien raportoinnin mukaan normaali. Lasten äitien päätoiminen 

opiskeluaika vuosissa kartoitettiin vanhempien taustatietolomakkeen avulla. Isien opiskeluaikaa ei 
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ollut tiedossa kaikilta lapsilta, joten taustatietoanalyysissa käytettiin ainoastaan äitien 

opiskeluaikaa. 

 

2.2  Kokeen kulku 

 

Tämän tutkimuksen aineiston keruuseen sisältyi kaksi vaihetta, jotka ajoittuvat tutkittavien 

esikouluikään ja ensimmäiselle luokalle. Ensimmäisessä tutkimusvaiheessa esikouluikäisenä 

tutkimus sisälsi kaksi erillistä tutkimuskertaa, joista ensimmäisellä suoritettiin 

aivosähkökäyrätutkimus ja toisella neurokognitiivisia testejä. Aivosähkökäyrätutkimus 

valmisteluineen ja taukoineen vei noin 1.5–2 tuntia ja neurokognitiivinen tutkimus noin 2–3 tuntia. 

Seurantatutkimusvaiheessa ensimmäisen luokan loppupuolella tutkimukseen sisältyi yksi 

tutkimuskerta, joka sisälsi neurokognitiivisia testejä sekä lukemisen ja kirjoittamisen tehtäviä, ja 

tämän tutkimuskerran kesto oli noin kaksi tuntia. Kullakin tutkimuskerralla lapsi sai palkinnoksi joko 

elokuvalipun tai 6 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta matkat mukaan lukien. Myös matkakulut 

korvattiin. Vanhemmat saivat jälkikäteen halutessaan puhelimitse palautetta lapsensa 

suoriutumisesta.  

 

2.3  Neurokognitiiviset testit 

 

Neurokognitiivisia testejä tehtiin sekä ensimmäisessä tutkimusvaiheessa että tutkimuksen 

seurantavaiheessa. Tutkittavat suorittivat yhteensä laajan kognitiivisen testistön, jotka kartoittivat 

kielellistä ja näönvaraista älykkyyttä, kielellisiä erityistaitoja, toiminnanohjausta sekä tarkkaavuutta. 

Vireystilan vaikutuksen minimoimiseksi käytettiin kahta eri testausjärjestystä, ja kaikkien 

neurokognitiivisten tutkimusten aikana pidettiin vähintään kolme taukoa, joiden aikana lapsi sai 

vanhempiensa luvalla välipaloja sekä pieniä leluja motivaation ylläpitämiseksi. Tässä tutkimuksessa 

tarkastellaan lasten tarkkaavuutta, joten analyyseihin sisällytettiin seurantavaiheessa suoritettu 

auditiivisen tarkkaavuuden osatesti, joka sisältyy lasten neuropsykologiseen tutkimukseen, NEPSY-

II-testiin (Korkman, Kirk & Kemp, 2008). 

 

Auditiivisen tarkkaavuuden osatesti koostuu kahdesta osioista nimeltään osiot A ja B. Tehtävässä 

lapsi kuuntelee sanoja CD-levyltä ja koskettaa ärsykesanan kuullessaan osion mukaisia ohjeita 

noudattaen edessään olevia värikuvioita. Osiossa A lapsi ohjeistetaan koskemaan punaista ympyrää 
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mahdollisimman nopeasti kuullessaan nauhalta ärsykesanan ”punainen”. Muiden sanojen kohdalla 

lasta ohjeistetaan olemaan reagoimatta. Osiossa A arvioidaan lapsen valikoivaa kuulonvaraista 

tarkkaavuutta, kykyä sen ylläpitämiseen sekä kykyä inhiboida reaktiota muihin nauhalta tuleviin 

kuuloärsykkeisiin. Osiossa B lapsi ohjeistetaan koskemaan mahdollisimman nopeasti keltaista 

ympyrää kuullessaan ärsykesanan ”punainen”, koskemaan punaista ympyrää kuullessaan 

ärsykesanan ”keltainen” ja koskemaan sinistä ympyrää kuullessaan sanan ”sininen”. Muihin 

sanoihin lasta ohjeistetaan taas olemaan reagoimatta. Osiossa B arvioidaan lapsen kykyä vaihtaa 

tarkkaavuuden kohdetta ja ylläpitää uutta ja monimutkaista toimintaa tehtävässä, jossa pitää toimia 

osittain ristiriitaisten ärsykkeiden kanssa. Osio B on työmuistin ja toiminnanohjauksen kannalta 

kuormittavampi kuin osio A. Kummassakin osiossa lapsi sai 2 pistettä oikeasta reagoinnista. Jos lapsi 

reagoi ärsykesanaan oikein, mutta viiveellä niin, että nauhalta oli ehtinyt kuulua jo seuraava sana, 

hän sai yhden pisteen. Jos lapsi reagoi sanaan, joka ei tehtävänannon mukaan ollut ärsykesana tai 

reaktio ärsykesanaan oli väärä, häneltä vähennettiin yksi piste. Huomaamatta jääneestä ärsykkeestä 

lapsi ei saanut pisteitä tai pisteitä ei vähentynyt. Korkein mahdollinen raakapistemäärä osiossa A oli 

60 pistettä ja osiossa B 72 pistettä. Raakapisteet muutettiin standardipisteiksi, joiden suurin 

mahdollinen määrä oli osiossa A 12 pistettä yli 7 v 7.5 kk ikäisillä ja 13 pistettä tätä nuoremmilla 

lapsilla (lapsista 1/64). Osiossa B suurin mahdollinen standardipistemäärä oli 15 pistettä alle 8 v 4.5 

kk ikäisillä ja 14 pistettä tätä vanhemmilla lapsilla (lapsista 9/64). Myös reaktiovirheiden määrä, 

huomaamatta jääneet ärsykkeet sekä viivästyneet reagoinnit laskettiin kullekin lapselle 

vastaustyylin analyysiä varten. 

 

2.4  Ärsykkeet ja koetilanteet  

 

EEG-tutkimuksen koeasetelma oli niin kutsuttu monipiirre-koeasetelma (Näätänen, Pakarinen, 

Rinne & Takegata, 2004), jossa yhteen koetilanteeseen sisältyi kolmenlaisia ärsykkeitä: 

vakioärsykkeitä, poikkeavia ärsykkeitä sekä uusia ja yllättäviä ärsykkeitä eli niin kutsuttuja novel-

ärsykkeitä (vastaava koeasetelma ja ärsykkeet myös tutkimuksessa Sorokin, Alku & Kujala, 2010). 

Kahdeksasta koetilanteesta neljän vakioärsykkeitä olivat konsonantti-vokaalitavut /ke/ ja /pi/, ja 

neljän koetilanteen vakioärsykkeet olivat akustisilta piirteiltään konsonantti-vokaalitavuja vastaavia 

synteettisiä ääniä. Tavut /ke/ ja /pi/ vaihtelivat koetilanteiden välillä niin, että kahdessa kielellisessä 

ja ei-kielellisessä koetilanteessa ärsyketavuna toimi /ke/ tai tavun synteettinen muoto ja kahdessa 

kielellisessä ja ei-kielellisessä koetilanteessa ärsyketavuna toimi /pi/ tai tämän synteettinen muoto. 
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Vakioärsykkeinä käytetyt kielelliset tavut muodostettiin Semisynthetic Speech Generation (SSG) -

menetelmällä (Alku, Tiitinen & Näätänen, 1999). Menetelmän avulla on mahdollista muodostaa 

puolisynteettinen puhesignaali käyttämällä puheen tuottamisen kolmea eri osaprosessia. Äänten 

perustaajuus (F0) oli molempien tavujen vokaaleille 101 Hz. Vakioärsykkeiden kesto oli 170 ms, joka 

sisälsi voimakkuuden 5 ms:n nousu- ja laskuajat. Äänen voimakkuus oli 55 dB SPL. Ei-kielelliset 

ärsykkeet muodostettiin kielellisistä ärsyketavuista käyttämällä erityistä algoritmia, joka muutti 

tavuja niin, että ne vastasivat akustisilta ominaisuuksiltaan kielellisiä ärsykkeitä, mutta niitä ei enää 

havaittu puheena.  

 

Poikkeavia ärsykkeitä oli viittä eri tyyppiä. Ensimmäinen poikkeavan ärsykkeen tyyppi muodostettiin 

muuttamalla ärsykkeen perustaajuutta ± 8 % (F0 93 Hz tai 109 Hz) ja toinen muuttamalla äänen 

voimakkuutta ± 6 dB SPL. Taajuus- ja voimakkuuspoikkeamat olivat puolissa poikkeavista ärsykkeistä 

matalampia ja puolissa korkeampia kuin vakioärsykkeiden vastaavat piirteet. Kolmas poikkeava 

ärsyke muodostettiin muuttamalla vokaalin kestoa 50 ms lyhyemmäksi. Neljännen poikkeavan 

äänen tyypissä oli konsonanttivaihdos, jossa konsonantit /k/ ja /p/ tai niitä vastaavat synteettiset 

äänet vaihtuivat keskenään. Viides poikkeavan äänen tyyppi muodostettiin vaihtamalla keskenään 

vokaalit /e/ ja /i/ tai niitä vastaavat synteettiset äänet.  

 

Novel-ärsykkeitä oli yhteensä 46 kappaletta, joista 23 oli muita ihmisperäisiä ääniä kuin puhetta ja 

23 ei-ihmisperäisiä ääniä. Jokaiseen koetilanteeseen valittiin satunnaisesti 44 ääntä näiden joukosta 

niin, että tavukoetilanteisiin (4 kappaletta) ja ei-kielellisiin koetilanteisiin (4 kappaletta) sisältyi 

kumpaankin yhteensä 88 ihmisperäistä ja 88 ei-ihmisperäistä novel-ääntä. Novel-ärsykkeiden kesto 

oli 200 ms, joka sisälsi voimakkuuden 10 ms:n nousu- ja laskuajat. Ihmisperäiset äänet (kuten 

yskäisy, itku tai nauru) leikattiin pidemmistä äänistä, jotka oli kerätty kansaisvälisestä affektiivisten 

digitaalisten äänien tietokannasta (International affective digitized sounds database; Bradley & 

Lang, 1999). Muut äänet oli kerätty joukosta digitaalisia ei-ihmisperäisiä ääniä (kuten puhelimen 

soittoääni tai sähköpora). 

 

Koetilanteita oli yhteensä kahdeksan, joista jokainen kesti noin neljä minuuttia. Koetilanteiden 

esiintymisjärjestys oli tasapainotettu niin, että jokainen koetilanne esiintyi kussakin kokeen 

kohdassa yhtä todennäköisesti ja näin ollen koetilanteiden järjestys vaihteli jokaisella koehenkilöllä. 

Koetilanteet koostuivat 12 äänen sarjoista niin, että jokainen noin neljän minuutin koetilanne sisälsi 
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44 sarjaa. Joka toinen sarjan äänistä oli vakioääni ja joka toinen joko poikkeava ärsyke tai novel-

ärsyke siten, että jokaiseen 12 äänen sarjaan sisältyi viisi poikkeavaa ärsykettä ja yksi novel-ärsyke 

(Kuva 1). Näin ollen jokainen poikkeavan ärsykkeen tyyppi esiintyi sarjassa kertaalleen. Poikkeavat 

ärsykkeet esitettiin satunnaisessa järjestyksessä niin, ettei kahta samanlaista poikkeavaa ärsykettä 

esiintynyt peräkkäin edes sarjojen vaihtuessa. Kukin novel-ärsyke esiintyi koko koetilanteen aikana 

vain kertaalleen ja sen esiintymiskohta vaihteli sarjoissa. Jokaisen koetilanteen alkuun soitettiin 10 

vakioärsykettä, joita ei sisällytetty mukaan analyyseihin. 

 
Kuva 1. Yksi neljän minuutin koetilanne koostui 44:stä 12 äänen sarjasta. Jokainen 12 äänen sarja 
muodostettiin niin, että joka toinen ääni on vakioärsyke (S) ja joka toinen yksi viidestä poikkeavan ärsykkeen 
tyypistä (D1-D5) tai novel-ärsyke (Novel!). Poikkeavien ärsykkeiden esiintymisjärjestys sekä novel-ärsyke ja 
sen esiintymiskohta sarjassa vaihtelivat jokaisessa sarjassa.  
 

 

EEG-tutkimuksen aikana tutkittava katsoi äänetöntä elokuvaa. Tämän aikana hänelle esitettiin 

kuulokkeiden (Sony Professional MDR-7506) kautta ärsykkeitä, joita hänet ohjeistettiin olemaan 

huomioimatta. Ärsykkeiden esittämisessä käytettiin Presentation 13.0 -ohjelmaa (Neurobehavioral 

Systems Inc., Berkeley, Kalifornia, Yhdysvallat) ja aivosähkökäyrän mittauksessa Visual Recorder -

ohjelmaa (Brain Products, Gilching, Saksa). Tutkimus suoritettiin elektromagneettisesti suojatussa 

huoneessa. Lapsi istui tutkimuksen ajan nojatuolissa ja osalla lapsista oli vanhempi mukana, joka 

istui lapsen vieressä. Jokaisen koetilanteen jälkeen pidettiin tauko, jolloin tutkittavalta kysyttiin 

kysymyksiä elokuvasta sen seuraamisen varmistamiseksi. Joka toisen koetilanteen jälkeen pidettiin 

lisäksi pidempi tauko, jonka aikana lapsi sai välipaloja tai pieniä leluja motivaation ylläpitämiseksi. 

Koehenkilöä seuratiin myös koehuoneessa olleen kameran kautta.  

 

2.5  EEG-aineiston keruu, käsittely ja tilastolliset testit 

 

EEG-mittauksessa käytettiin mittauslaitteistona Brain Products ActiCap -laitteistoa sekä QuickAmp-

vahvistinta (BrainVision QuickAmp & ActiCap; Brain Products, Gilching, Saksa). Mittaukset 
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suoritettiin 10–20-järjestelmän mukaisesti asetetulla 28 Ag/AgCl-elektrodilla (hopea/hopeakloridi). 

Lisäksi asetettiin elektrodit korvien taakse kartiolisäkkeiden päälle ja EEG-mittauksen 

vertailuelektrodi nenän päälle. Tutkimuksen aikana silmänliikkeitä seurattiin oikean silmän viereen 

ylä- sekä alapuolelle asetetuilla elektrodeilla. Nämä elektrodit mittasivat horisontaalista sekä 

vertikaalista silmäsähkökäyrää (horisontaalinen ja vertikaalinen elektro-okulogrammi, HEOG & 

VEOG).  

 

EEG-raaka-aineisto esikäsiteltiin BESA 6.0 -ohjelman (Besa GmbH, Gräfelfing, Saksa) avulla jokaiselle 

koehenkilölle ja koetilanteelle erikseen, minkä jälkeen aineiston jatkokäsittely suoritettiin EEGLAB-

ohjelmalla (Delorme & Makeig, 2004). Puuttuvat tai huonot kanavat interpoloitiin käyttäen BESA:n 

interpolointityökalua. Interpolointi suoritettiin jokaiselle kahdeksasta koetilanteesta erikseen, jotta 

mahdollisimman paljon alkuperäistä aineistoa saatiin säästettyä. Tilastollisissa analyyseissa 

käytetyistä Fz- ja Cz-kanavista vähintään toinen jouduttiin interpoloimaan 16 lapsella (25 % 

tutkittavista) vähintään yhden koetilanteesta osalta. Näissä tapauksissa vähintään toisen kanavan 

osalta interpoloituja koetilanteita oli maksimissaan seitsemän ja keskiarvolta 3.4 koetilannetta. 

Käytetty interpolointimenetelmä, BESA 6.0 -ohjelman interpolointityökalu, muodostaa kaikkien 

havaintojen perusteella oletetun signaalijakauman pään pinnalla, jolloin koko olemassa olevaa 

alkuperäisaineistoa voitiin hyödyntää puuttuvan tai huonon kanavan todennäköisen signaalin 

arvioinnissa. Menetelmä ei näin ollen ole kovin herkkä esimerkiksi useamman vierekkäisen kanavan 

puuttumiselle. EEG-aineistosta poistettiin kohdat, joiden aikana VEOG- tai HEOG-kanavien jännite 

ylitti kartiolisäke-elektrodien keskiarvon perustason ±75 μV ja näin ollen näiden muutosten voidaan 

tulkita olevan peräisin ei-aivoperäisestä aktivaatiosta kuten silmien liikkeistä tai lihasaktivaatiosta. 

Mikäli tämän jälkeen silmänräpäyskuvioita havaittiin edelleen, käytettiin BESA Define Artifact 

Topography -työkalua (Besa GmbH, Gräfelfing, Saksa) näiden vaikutusten poistamiseksi, käyttäen 

kriteerinä sitä, että havaitun artifaktin piti olla jakautunut bipolaarisesti silmien yli ja selittää 

vähintään 85 % havaitusta vaihtelusta. 

 

Tämän jälkeen kunkin koehenkilön EEG-aineisto jaettiin niin, että jokaiselle kuuloärsykkeelle 

syntynyt EEG-jakso muodosti yhden mittaustoiston, joka alkoi 100 ms ennen ärsykkeen esittämisen 

alkua ja kesti 500 ms:iin asti ärsykkeen esittämisen alusta. Aineistosta suodatettiin pois kaikki alle 1 

Hz:n ja yli 30 Hz:n taajuudet. Perustaso (0 μV), johon tapahtumasidonnaisia vasteita verrattiin, 

laskettiin keskiarvojännitteestä 50 ms:n ajalta ennen ärsykkeen esittämistä. 
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Tapahtumasidonnaisten jännitevasteiden vertailutasona käytettiin kartiolisäkkeiden päällä olleiden 

elektrodien mittaamaa keskiarvoa. Vakio- ja novel-ärsykkeille muodostuneiden 

tapahtumasidonnaisten vasteiden EEG-keskiarvot muodostettiin kullekin koetilanteelle erikseen, 

jotta koetilannekohtaiset interpolointi- ja silmänliikekorjaukset saatiin hyödynnettyä. Tämän 

jälkeen nämä EEG-keskiarvot keskiarvostettiin yli koetilanteiden hyväksyttyjen mittaustoistojen 

määriä painottaen. Hyväksyttyjä novel-ärsykkeiden aivosähkökäyrämittaustoistoja oli jokaiselle 

koehenkilölle keskimäärin 251 kappaletta (vaihteluväli 123–311) sisältäen kaikki koetilanteet ja 

ärsyketyypit. 

 

Tilastollisiin analyyseihin valittiin elektrodien Fz ja Cz jännitteiden keskiarvo, koska positiivinen 

tapahtumasidonnainen jännitevaste näkyi näillä kanavilla selvimmin (vrt. esim. Brinkman & Stauder, 

2008; Escera & Corral, 2007; Wetzel & Schröger, 2007b). Kullekin koehenkilölle muodostettiin 

tilastollisia analyyseja varten yksilöllinen vähennyskäyrä. Tämä muodostettiin jokaiselle 

koehenkilölle erikseen niin, että kaikkien eri koetilanteiden ja ärsyketyyppien yli keskiarvostetusta 

novel-ärsykkeille syntyneestä vasteesta vähennettiin kaikkien koetilanteiden ja ärsyketyyppien yli 

keskiarvostettu vakioäänen aiheuttama vaste. Yksilöllisten vähennyskäyräkuvien näönvaraisen 

tarkastelun perusteella osalle koehenkilöistä syntynyt vaste oli yksihuippuinen (16 lasta, 25 %), kun 

taas osalle koehenkilöistä syntyneestä vasteesta voitiin erottaa aiempi ja myöhempi huippu (28 

lasta, 44 %). Osalla koehenkilöistä vaste voitiin tulkita useampi- kuin kaksihuippuiseksi (12 lasta, 19 

%) ja joidenkin koehenkilöiden vasteiden huippujen määrä oli epäselvä (8 lasta, 13 %). Vaikka P3a-

vasteella on havaittu kaksi toisistaan poikkeavaa vaihetta (Escera ym., 1998), kahden erillisen 

huipun analysointi olisi pudottanut aineistosta 37–56 % lapsista ja tehnyt ennustemallista hyvin 

virhealttiin pienen henkilömäärän vuoksi, sekä vinouttanut analyysia niihin lapsiin, joilla tässä 

ikävaiheessa oli havaittavissa kaksihuippuinen vasteen rakenne. Näin ollen jokaiselta koehenkilöltä ̈

valittiin yksilöllisesti suurin positiivinen huippu, joka ajoittui 180–400 ms:n välille ärsykkeen 

esittämisen jälkeen (Kuva 2). Yksilöllinen huipun latenssi määriteltiin viiveenä ärsykepoikkeamasta 

P3a-vasteen huippuun. Jokaiselle koehenkilölle määritettiin huipun keskiarvoamplitudi 50 ms:n 

aikaikkunalta huippulatenssin ympäriltä tilastollista analyysiä varten.  

 

Aineiston tilastollisessa analysoinnissa käytettiin ohjelman IBM SPSS Statistics versiota 25 (IBM, 

Armonk, New York, Yhdysvallat). Tapahtumasidonnaisten P3a-jännitevasteiden merkitsevyyttä 

testattiin vertaamalla vasteiden amplitudia nollaan yksisuuntaisella t-testillä. Taustamuuttujien 
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(tutkittavien ikä tutkimushetkellä, sukupuoli ja äidin päätoiminen opiskeluaika) yhteyksiä vasteen 

amplitudiin, latenssiin, testipistemääriin ja vastaustyyliin (virheiden määrä, huomaamatta jääneet 

ärsykkeet ja viivästyneet reaktiot) tutkittiin t-testien ja Pearsonin korrelaatioiden avulla. 

Tapahtumasidonnaisten P3a-jännitevasteiden huippuamplitudeilla ja -latensseilla ennustettiin 

auditiivisen tarkkaavuuden osatestin osioiden A ja B standardipisteitä lineaaristen 

regressioanalyysien avulla. Regressioanalyyseissä hyödynnettiin bootstrap-

uudelleenotantamenetelmää, jossa otoksesta otettiin 1000 satunnaisotosta otantajakauman 

parantamiseksi. Lisäksi tapahtumasidonnaisten jännitevasteiden huippuamplitudeilla ja -

latensseilla ennustettiin vastaustyyliä kuvaavia pistemääriä (virheiden määrää, huomaamatta 

jääneitä ärsykkeitä ja viivästyneitä reaktioita) lineaaristen regressioanalyysien avulla. Myös näissä 

analyyseissä hyödynnettiin uudelleenotantamenetelmää.  
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Kuva 2. Menetelmä yksilöllisten P3a-huippujen etsimiseksi. Ylempänä kaikkien koehenkilöiden 
vähennyskäyrät, joissa kullekin koehenkilölle novel-ärsykkeelle syntyneestä vasteesta on vähennetty 
vakioärsykkeelle syntynyt vaste. Alempana satunnaisesti valitun koehenkilön vähennyskäyrä (ylemmässä 
kuvassa punaisella). P3a-huippuamplitudi määritellään keskiarvoamplitudina 50 ms:n aikaikkunalta 
huippuamplitudipisteen ympäriltä. P3a-huippulatenssi määritellään viiveenä ärsykepoikkeamasta 
huippuamplitudipisteeseen. 
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3 TULOKSET 

 

3.1  Neurokognitiiviset testit 

 

Tutkittavien lasten keskiarvopistemäärät auditiivisen tarkkaavuuden osatestin osiosta A ja B olivat 

ikäryhmän keskitasoa (Taulukko 1). Tutkittavien ikä tutkimushetkellä, sukupuoli tai äidin 

koulutusaika vuosissa ei ollut yhteydessä osion A eikä osion B testipistemääriin. 

 

Taulukko 1. Auditiivisen tarkkaavuuden osatestien A ja B testipistemäärien keskiarvot (ka), keskihajonnat 
(kh) ja vaihteluvälit sekä taustamuuttujien ja testipistemäärien välisiä yhteyksiä kuvaavat testisuureet (t; 
sukupuoli/R; ikä ja äidin koulutusaika) ja niiden merkitsevyydet (p). Yhteydet testipistemäärien ja 
taustamuuttujien välillä eivät olleet merkitseviä. 
 
 ka (kh) vaihteluväli t/R p 

Auditiivinen tarkkaavuus A 
Sukupuoli 

Ikä 

Äidin koulutusaika 

10.8 (1.4) 

 

5–12  

0.86 

–.02 

.12 

 

.93 

.85 

.35 

Auditiivinen tarkkaavuus B 
Sukupuoli 

Ikä 
Äidin koulutusaika 

10.0 (1.9) 5–13  

1.18 

–.16 
.03 

 

.24 

.22 

.79 

 

 

Auditiivisen tarkkaavuuden testin osiossa A huomaamatta jääneitä ärsykkeitä oli keskimäärin 1.5, 

tehtyjä virheitä 1.1 ja viivästyneitä reaktioita 3.4. Osiossa B huomaamatta jääneitä ärsykkeitä oli 

keskimäärin 2.0, tehtyjä virheitä 2.3 ja viivästyneitä reaktioita 12.0 (Taulukko 2). Tutkittavien ikä tai 

äidin koulutusaika ei ollut yhteydessä siihen, minkälaisia virheitä lapset tehtävissä tekivät. Sukupuoli 

oli yhteydessä lapsen virheiden tyyppiin niin, että pojilla oli tyttöihin verrattuna merkitsevästi 

enemmän vääriä vastauksia sekä osiossa A että osiossa B (p<.05). Tytöillä oli puolestaan enemmän 

viivästyneitä reaktioita osiossa A kuin pojilla (p<.05). Sukupuoli ei ollut yhteydessä muihin 

virhetyyppeihin (Taulukko 2). 
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Taulukko 2. Auditiivisen tarkkaavuuden osatestien A ja B virhetermien (huomaamatta jääneet ärsykkeet, 
tehdyt virheet ja viivästyneet reaktiot) keskiarvot (ka) ja vaihteluvälit sekä taustamuuttujien ja eri 
virhetyyppien määrien välisiä yhteyksiä kuvaavat testisuureet (t; sukupuoli/R; ikä ja äidin koulutusaika) ja 
niiden merkitsevyydet (p). Merkitsevät efektit (p<.05) merkitty lihavoituna. 
 
Auditiivinen tarkkaavuus A ka vaihteluväli t/R p 

Huomaamatta jääneet ärsykkeet  
Sukupuoli 

Ikä 

Äidin koulutusaika 

Tehdyt virheet 
Sukupuoli 

Ikä 

Äidin koulutusaika 

Viivästyneet reaktiot 
Sukupuoli 

Ikä 

Äidin koulutusaika 

1.5 

 

 

 

1.1 
 

 

 

3.4 

0–12 

 

 

 

0–12 
 

 

 

0–13 

 

0.16 

–.08 

–.13 

 
–2.30 
–.09 
–.21 

 
2.16 
.05 

.04 

 

.87 

.54 

.31 

 
.03 
.48 

.10 

 
.03 
.72 

.78 

Auditiivinen tarkkaavuus B     

Huomaamatta jääneet ärsykkeet  
Sukupuoli 

Ikä 

Äidin koulutusaika 

Tehdyt virheet 
Sukupuoli 
Ikä 

Äidin koulutusaika 

Viivästyneet reaktiot 
Sukupuoli 

Ikä 

Äidin koulutusaika 

2.0 

 

 

 

2.3 

 
 

 

12.0 

0–9 

 

 

 

0–8 

 

 

 

1–29 

 
 

 

 

0.00 

–.13 

–.01 

 

–3.84 
.01 

–.02 
 

1.38 

–.05 

–.05 

 

1.00 

.30 

.97 

 

<.001 
.94 

.91 

 
.17 

.70 

.70 
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3.2  P3a-vaste 

 

P3a-vasteiden vähennyskäyrien huippuamplitudien keskiarvo oli 5.8 µV ja erosi merkitsevästi 

nollasta (Taulukko 3; Kuvat 3-4). P3a-vasteiden huippulatenssi oli keskimäärin 245 ms ärsykkeen 

alusta. Koehenkilöiden ikä, sukupuoli tai äidin koulutusaika ei ollut tilastollisesti merkitsevästi 

yhteydessä huippuamplitudiin tai -latenssiin (Taulukko 3).  

 

Taulukko 3. P3a-huippujen amplitudien ja latenssien keskiarvot (ka), keskihajonnat (kh), vaihteluvälit, 
huippuamplitudin merkitsevyys (p) verrattuna nollaan (testisuure t) sekä taustamuuttujien ja P3a-
amplitudien ja -latenssien välisiä yhteyksiä kuvaavat testisuureet (t; sukupuoli/R; ikä ja äidin koulutusaika) ja 
niiden merkitsevyydet (p). Merkitsevät efektit (p<.05) merkitty lihavoituna. 
 
 ka (kh) vaihteluväli t/R p 

P3a-huippujen amplitudit 
Sukupuoli 

Ikä 

Äidin koulutusaika 

5.8 (2.2) µV 1.1–12.2 µV 21.29 
–1.41 

–.07 

.02 

<.001 
.17 

.61 

.91 

P3a-huippujen latenssit 
Sukupuoli 

Ikä 

Äidin koulutusaika 

245 (35) ms 180–316 ms  

–0.17 

–.07 

–.13 

 

.87 

.61 

.30 

 

 
Kuva 3. Fz ja Cz kanavien keskiarvovaste vakioäänille (katkoviiva) ja novel-äänille (ohut viiva) sekä 
vähennyskäyrä (paksu viiva), jossa novel-äänille syntyneistä vasteista on vähennetty vakioäänen synnyttämä 
vaste. 
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Kuva 4. Kuvan yläosassa keskiarvovähennyskäyrät yli kaikkien koehenkilöiden yhdeksältä pään keskiosan 
kanavalta. Vähennyskäyrät ovat muodostettu vähentämällä novel-äänille syntyneistä vasteista vakioäänille 
syntyneet vasteet. Kuvan alaosassa vähennyskäyrien jakauma P3a:n huippulatenssilta pään pinnalla. 
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3.3  P3a-vaste ja valikoivan tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tehtävät 

 

P3a-vasteiden huippuamplitudit eivät ennustaneet merkitsevästi auditiivisen tarkkaavuuden osion 

A eivätkä osion B testipistemääriä. Myöskään P3a-vasteiden huippulatenssit eivät ennustaneet 

suoriutumista osiossa A eivätkä osiossa B (Taulukko 4; Kuva 5). 

 

 

Taulukko 4. Regressiokertoimet (B), keskihajonnat (kh) sekä merkitsevyydet (p), kun P3a-huippujen 
amplitudeilla ja latensseilla ennustettiin auditiivisen tarkkaavuuden testin osioiden A ja B pistemääriä. 
 
Ennustettavat muuttujat Ennustava muuttuja 

 P3a-huippujen amplitudit 
 B (kh) p 
Auditiivinen tarkkaavuus A 
Auditiivinen tarkkaavuus B 

–0.04 (0.10) 
 0.15 (0.09) 

.66 

.10 
  

P3a-huippujen latenssit 
 B (kh) p 
Auditiivinen tarkkaavuus A 
Auditiivinen tarkkaavuus B 

0.001 (0.004) 
0.002 (0.01) 

.80 

.78 
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Kuva 5. Pystyakselilla auditiivisen tarkkaavuuden testien A (ylhäällä) ja B (alhaalla) standardipistemäärät. 
Vaaka-akselilla P3a-huippujen amplitudit (vasemmalla) ja latenssit (oikealla). Testipistemääriä ennustavat 
regressiokertoimet eivät olleet merkitseviä. 
 

 

Virhetyyppien analyysissä P3a-vasteiden huippuamplitudit ja -latenssit eivät ennustaneet 

huomaamatta jääneiden ärsykkeiden määrää, tehtyjen virheiden määrää tai viivästyneitä reaktioita 

ärsykkeisiin kummassakaan auditiivisen tarkkaavuuden osatestissä (Taulukko 5; Kuva 6).  
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Taulukko 5. Regressiokertoimet (B), keskihajonta (kh) ja merkitsevyydet (p), kun P3a-huippujen amplitudeilla 
ja latensseilla ennustettiin auditiivisen tarkkaavuuden testin osioiden A ja B virhetyyppien määriä 
(huomaamatta jääneet ärsykkeet, tehdyt virheet ja viivästyneet reaktiot). 
 
Ennustettavat muuttujat Ennustava muuttuja 

 P3a-huippujen amplitudit 

 B (kh) p 

Auditiivinen tarkkaavuus A  

Huomaamatta jääneet ärsykkeet  

Tehdyt virheet 

Viivästyneet reaktiot 

 
Auditiivinen tarkkaavuus B  

Huomaamatta jääneet ärsykkeet  

Tehdyt virheet 

Viivästyneet reaktiot 

 

0.08 (0.15) 

0.17 (0.13) 

–0.27 (0.17) 

 
 

–0.11 (0.11) 

–0.16 (0.13) 

–0.38 (0.40) 

 

.56 

.19 

.11 

 
 

.29 

.21 

.34 

 P3a-huippujen latenssit 

 B (kh) p 

Auditiivinen tarkkaavuus A  

Huomaamatta jääneet ärsykkeet  

Tehdyt virheet 

Viivästyneet reaktiot 
 

Auditiivinen tarkkaavuus B  

Huomaamatta jääneet ärsykkeet  

Tehdyt virheet 

Viivästyneet reaktiot 

 

–0.001 (0.006) 

0.01 (0.006) 

–0.005 (0.01) 
 

 

0.008 (0.007) 

–0.001 (0.009) 

0.01 (0.02) 

 

.86 

.11 

.63 
 

 

.28 

.90 

.48 
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Kuva 6. Pystyakselilla auditiivisen tarkkaavuuden testien A (ylhäällä) ja B (alhaalla) virheiden määrät: 
huomaamatta jääneet ärsykkeet (vasemmalla), tehdyt virheet (keskellä) ja viivästyneet reaktiot (oikealla; 
huomaa auditiivinen tarkkaavuus B:n eri asteikko). Vaaka-akselilla P3a-huippujen amplitudit (auditiivinen 
tarkkaavuus A ja B ylemmät rivit) ja latenssit (alemmat rivit). Virheiden määriä ennustavat regressiokertoimet 
eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.  
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4 POHDINTA  

 

4.1  Tulosten tarkastelu 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, ennustavatko esikouluiässä mitatut 

tapahtumasidonnaiset P3a-vasteet lapsen valikoivaa kuulonvaraista tarkkaavuutta, tarkkaavuuden 

ylläpitoa, työmuistitoimintoja ja toiminnanohjausta ensimmäisellä luokalla. Esikouluiässä tahatonta 

tarkkaavuuden kääntymistä heijastavaa P3a-vastetta mitattiin novel-äänille lasten keskittyessä 

katsomaan elokuvaa. Tutkimuksen seurantavaiheessa ensimmäisellä luokalla lasten tarkkaavuutta 

ja toiminnanohjausta mitattiin kahdella NEPSY-II-testiin kuuluvalla auditiivisen tarkkaavuuden 

osatestin osiolla, joista toinen mittaa lapsen kuulonvaraista valikoivaa tarkkaavuutta ja sen ylläpitoa 

ja toinen näiden lisäksi oman toiminnan ohjausta ja työmuistia. Hypoteeseina oli, että pienemmät 

P3a-amplitudit ja lyhyemmät P3a-latenssit ennustavat parempaa suoriutumista tahdonalaisen 

tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tehtävistä. Hypoteesien vastaisesti yksilölliset P3a-vasteet 

esikouluiässä eivät kuitenkaan ennustaneet lapsen suoriutumista kummassakaan tehtävässä 

ensimmäisellä luokalla. 

 

P3a kuvastaa tarkkaavuuden siirtymistä aiemmin tarkkaavuuden ulkopuolella olleisiin kohteisiin, 

kuten uusiin ja yllättäviin ääniin (Escera & Corral, 2003). Tarkkaavuuden ollessa suunnattuna 

muualle novel-äänille syntyvä P3a kuvastaa samanaikaisen toiminnan häiriintymistä (Escera & 

Corral, 2007; Gumenyuk ym., 2001). Lisäksi ainakin samanaikaisen työmuistitoiminnan, 

tarkkaavuuden kontrollin ja mahdollisesti laajemminkin kognitiivisten top-down-prosessien on 

havaittu olevan yhteydessä P3a-vasteeseen (Barceló, Escera, Corral & Periáñez, 2006; Escera ym., 

1998; Escera ym., 2003; SanMiguel ym., 2008). Tässä tutkimuksessa uudet ja yllättävät äänet 

synnyttivät lapsilla suuren positiivisen jännitevasteen, joka ajoittui noin 250 ms ärsykkeen 

esittämisen jälkeen ja esiintyi P3a-vasteille tyypillisellä pään pinnan jakaumalla eli painottuen pään 

pinnan etu- ja keskiosiin (Brinkman & Stauder, 2008). Novel-äänille syntynyt P3a erosi vakioäänille 

syntyneestä vasteesta, joka kertoo novel-äänten prosessoinnin eronneen vakioäänten 

prosessoinnista. 

 



 29 

Tarkkaavuuden top-down-kontrollin avulla on mahdollista ehkäistä uusista ärsykkeistä johtuvaa 

tahatonta häiriintymistä (Fukuda & Vogel, 2009) ja aiempien tutkimuksien mukaan lasten 

amplitudiltaan suuret P3a-vasteet voisivat viitata kehittymättömään tarkkaavuuden kontrolliin ja 

herkempään häiriintymiseen (Wetzel ym., 2006). Tarkkaavuuden kontrollin taitojen on aiemmissa 

tutkimuksissa havaittu eroavan niin lasten ja aikuisten välillä kuin myös eri ikäisten lasten välillä ja 

tämän kehityksen on todettu näkyvän P3a-vasteissa (Bartgis ym., 2003). Aiemman tutkimuksen 

pohjalta oli perusteltua olettaa, että tässä tutkimuksessa elokuvan katsomisen aikana sitä 

häiritseville äänille syntyvien P3a-vasteiden suuremmat amplitudit olisivat kuvastaneet herkempää 

häiriintyvyyttä sekä heikompaa tarkkaavuuden top-down-kontrollointia. Tutkimuksen aineisto 

koostui 64 ikätasoisesti kehittyneestä kuusivuotiaasta lapsesta, ja suuren otoskoon ansiosta 

tutkimuksessa havaitun P3a-vasteiden vaihtelun voidaan ajatella kuvastavan erinomaisesti vasteen 

käyttäytymistä tässä ryhmässä. Tutkittavien lasten P3a-amplitudeissa ja -latensseissa havaittiinkin 

huomattavaa vaihtelua, jonka ansiosta oli mielekästä tutkia, miten vaihtelu on yhteydessä 

tarkkaavuuden taitoihin. 

 

Tässä tutkimuksessa tahatonta tarkkaavuuden siirtymistä heijastavan P3a:n avulla pyrittiin 

ennustamaan suoriutumista kuulonvaraisen tahdonalaisen tarkkaavuuden testin kahdesta osiosta. 

Testin ensimmäinen osio mittasi lapsen kykyä valikoivaan kuulonvaraiseen tarkkaavuuteen ja sen 

ylläpitoon, kun taas toinen osio mittasi edellisen lisäksi lapsen toiminnanohjausta 

työmuistikuormitusta vaativassa tehtävässä. Yhteensä näiden osatestien tulokset kuvaavat 

luotettavasti lapsen valikoivaa tarkkaavuutta, tarkkaavuuden kontrollia, toiminnanohjausta sekä 

kykyä inhiboida epärelevantteja ärsykkeitä (Visu-Petra, Benga & Miclea, 2007). Tahdonalainen 

tarkkaavuuden valikointi sekä oman toiminnan ohjaus tapahtuu top-down-prosessien avulla 

(Ocasio, 2011) ja myös näiden kykyjen on havaittu olevan keskeneräisessä kehitysvaiheessa lasten 

siirtyessä esikoulusta ensimmäiselle luokalle (Klenberg ym., 2001). Koska top-down-prosessien ja 

tarkkaavuuden kontrollin on havaittu olevan yhteydessä tahatonta tarkkaavuuden siirtymistä 

heijastaviin P3a-vasteisiin, ennustetiin tässä tutkimuksessa P3a:n myös ennustavan suoriutumista 

kuulonvaraista valikoivaa tarkkaavuutta, tarkkaavuuden kontrollia sekä toiminnanohjausta 

vaativista tehtävistä, joissa top-down-prosessien toiminta muodostuu oleelliseksi.  

 

Tässä tutkimuksessa havaitut tahatonta tarkkaavuuden siirtymistä heijastavat P3a-vasteet eivät 

kuitenkaan ennustaneet suoriutumista tahdonalaisen tarkkaavuuden tehtävissä. Näin ollen 
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aiemman tutkimuksen perusteella ehdotetut yhteydet P3a:n ja kuulonvaraisen valikoivan 

tarkkaavuuden, tarkkaavuuden kontrollin sekä toiminnan ohjauksen välillä eivät näiden tulosten 

valossa ole vahvoja. Toisin sanoen P3a:n voidaan tulkita heijastavan todennäköisesti ennemmin 

muita tarkkaavuustoimintoja, kuten tarkkaavuuden tahattomia muutoksia. Vaikka P3a-vastetta on 

tutkittu jo vuosikymmeniä, sen tarkat hermostolliset syntymekanismit, heijastama aivotoiminta ja 

siinä kehityksen myötä tapahtuvat muutokset ovat toistaiseksi vielä epäselviä. Tämä pro gradu -

tutkimus valottaa osaltaan yhteyttä P3a-vasteen heijastaman tahattoman tarkkaavuuden sekä 

tahdonalaisen tarkkaavuuden valikoinnin ja kontrollin, inhibitiotoimintojen sekä 

toiminnanohjauksen välillä. P3a:n heijastaman toiminnan tutkimuksen lisäksi tämän tutkimuksen 

tulos on merkittävä tarkkaavuuden kehitystä ennustavien tekijöiden näkökulmasta. 

 

Tässä tutkimuksessa syy hypoteesien toteutumatta jäämiselle voi olla kuitenkin myös se, että 

käytetyt tahdonalaisen tarkkaavuuden testausmenetelmät eivät mahdollisesti kuvanneet kaikista 

parhaiten ikätasoisesti kehittyneiden lasten tarkkaavuuden kykyjä. NEPSY-II-testin auditiivisen 

tarkkaavuuden osatestit on tarkoitettu kliinisten ryhmien tutkimiseen ja niitä käytetään pääasiassa 

tarkkaavuuden haasteiden seulomiseen. Koska tutkimuksen otos koostui ikätasoisesti kehittyneistä 

lapsista, saavutti suuri osa tutkimuksen lapsista huippupistemäärän ja näin ollen käytetyt 

menetelmät eivät erotelleet lapsia, joiden tarkkaavuuden taidot olivat erinomaisia. Erityisesti tämä 

muodostui haasteeksi osiossa A, jossa 72 % lapsista saavutti joko täyden pistemäärän tai yhden 

pisteen tämän alle (Kuva 5). Näin ollen voidaan todeta, että vaikka tehtävä mittasi luotettavasti 

haluttuja ominaisuuksia eli valikoivaa kuulonvaraista tarkkaavuutta, sen kontrollia sekä 

inhibointikykyjä, yhteys P3a:han jäi tässä tutkimuksessa mahdollisesti löytymättä, sillä tehtävä oli 

keskimäärin liian helppo tutkimuksen otoksen lapsille. Osiossa B 8 % lapsista suoriutui tehtävästä yli 

ja 8 % alle ikätason keskitason. Tämä tehtävä erotteli näin ollen paremmin tutkimukseen 

osallistuneita lapsia. 

 

Valikoivaa tarkkaavuutta, sen ylläpitoa ja toiminnanohjausta selvitettiin tämän tutkimuksen 

aineistossa vain yhdellä tehtävätyypillä, jotta kokonaistestausaika pysyi kahdeksanvuotiaalle 

kohtuullisena. Käytetyssä tehtävätyypissä oleellista oli inhiboida tehtävän kannalta epäolennaisia, 

kuulonvaraisia ärsykkeitä suhteessa tehtävään ja näin ollen valittua tehtävätyyppiä voidaan pitää 

hyvänä häiriintymisen ja tarkkaavuuden kontrollin mittarina. Kuitenkaan tutkimuksen tehtäviin ei 

kuulunut herkästi huomiota kääntäviä häiriöärsykkeitä, joilla olisi voitu tutkia lapsen tarkkaavuuden 
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häiriytyvyyttä ja näin ollen korostuneesti lapsen inhibition ja tarkkaavuuden kontrollin kykyjä. 

Mainittuja kykyjä kohtuullisen hyvin arvioiva testi olisi ollut NEPSY-II-testiin sisältyvä Patsas-osatesti, 

joka mittaa lapsen yllättävistä kuulonvaraisista ärsykkeistä häiriintymistä samalla, kun lapsi pyrkii 

olemaan näihin reagoimatta (Korkman ym., 2008). Kuitenkin osatesti on suunnattu tutkimuksen 

ikäryhmää nuoremmille lapsille aiheuttaen kahdeksanvuotiailla lapsilla kattoefektin. Lapsen 

inhibition ja tarkkaavuuden kontrollin tutkiminen voisi olla mahdollista myös havainnoinnin avulla. 

Esimerkiksi opettajille suunnattu Keskittymiskysely (KESKY; Klenberg, Jämsä, Häyrinen & Korkman, 

2010) sisältää osion, jonka avulla olisi mahdollista arvioida lapsen häiriöherkkyyttä. Uusien 

testimenetelmien kehitys olisi kuitenkin toivottavaa, jotta tulevaisuudessa voitaisiin tutkia vielä 

paremmin, voidaanko P3a:n avulla ennustaa tarkkaavuuden kykyjä tilanteessa, jossa tutkittava 

kohtaa voimakkaasti häiritseviä kuuloärsykkeitä.   

 

P3a-vasteiden mittauksesta esikouluvuoden syksyllä oli noin 1.5 vuoden viive tutkimuksen toiseen 

vaiheeseen eli valikoivan tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen testeihin ensimmäisen luokan 

lopussa. Lapsen tarkkaavuuden kyvyt ja toiminnanohjaus ovat vielä 6-vuotiaana kehityksellisesti 

hyvin keskeneräisiä ja puolentoista vuoden aikana kehitys lapsen tarkkaavuuden ylläpidon ja 

säätelyn kyvyissä on saattanut olla huomattava (Bartgis ym., 2003). Näin ollen voi olla myös 

mahdollista, että pitkähkö seurantaviive saattoi vaikuttaa siihen, ettei merkitsevää yhteyttä P3a:n 

ja valikoivan tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tehtäväsuoriutumisen väliltä löytynyt. Yhteys 

olisi kuitenkin saattanut löytyä, mikäli P3a-mittaukset ja tarkkaavuuden testit olisivat toteutettu 

samassa mittausajankohdassa. Valitettavasti tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa, P3a-vasteiden 

mittauksen kanssa samassa ajankohdassa, ei suuren ja kuormittavan testimäärän takia tehty yhtään 

tarkkaavuuden testiä ja näin ollen tämän tutkimuksen aineiston perusteella ei tätä yhteyttä voida 

selvittää. Tutkimus, jossa tarkkaavuustestit tehtäisiin sekä esikouluiässä että kouluiässä, avaisi vielä 

tarkemmin yhteyttä tahatonta tarkkaavuuden siirtymistä heijastavien P3a-vasteiden ja 

tahdonalaisten tarkkaavuuden prosessien välillä.  

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin myös, olivatko tutkittavien P3a-vasteet yhteydessä heidän 

vastaustyylinsä eli olivatko P3-amplitudit tai -latenssit yhteydessä suurempaan virheiden määrään, 

huomaamatta jääneiden ärsykkeiden määrään tai hitaaseen reagointiin, jolloin lapsi reagoi 

ärsykkeeseen oikein, mutta hitaalla reaktioajalla. Koska aiempi tutkimus aiheesta puuttui, 

vastaustyylin osalta ei tarkempia hypoteeseja asetettu. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella ei 
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näytä siltä, että vasteiden amplitudit tai latenssit ennustaisivat ikätasoisesti kehittyneiden lasten 

vastaustyyliä 1.5 vuoden aikaviiveellä. Mielenkiintoinen löydös oli kuitenkin se, että vaikka tytöt ja 

pojat eivät kokonaispistemäärältään eronneet toisistaan, sukupuoli oli yhteydessä lasten tekemiin 

virheiden tyyppeihin. Pojat vastasivat keskimäärin tyttöjä useammin väärin kummassakin 

tarkkaavuuden tehtävässä, kun taas tyttöjen vastaustyyliin kuului poikia useammin vastata oikein, 

mutta hitaalla reaktioajalla, jolloin he saivat kahden pisteen sijasta vain yhden. Nämä erot 

vastaustyylissä ja tehdyissä virheissä kuvastavat mahdollisesti myös aiemmissa tutkimuksissa 

havaittua pojille tyypillisempää riskejä ottavaa käyttäytymistä (Cárdenas, Dreber, Von Essen & 

Ranehill, 2012). Näin ollen pojat vastasivat tehtävässä nopeammin, jolloin hajonta oikein ja väärin 

menneiden välillä on suurempaa kuin tytöillä. Vastaavasti tytöt käyttivät enemmän aikaa 

vastauksensa harkitsemiseen, jolloin heillä oli oikeita vastauksia enemmän kuin pojilla, mutta 

samalla he menettivät pisteitä pitkän vastausajan takia.   

 

4.2  Tutkimuksen vahvuuksia ja rajoituksia 

 

P3a-vasteet mitattiin koeasetelmassa, jossa lapsi kuuli selkeästi muista äänistä erottuvia ja herkästi 

tarkkaavuutta kääntäviä tunnistettavia novel-ääniä, kuten yskäisy, naurahdus tai puhelimen 

soittoääni. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että samanaikaisen tehtävänteon yhteydessä 

kuullut tunnistettavat novel-äänet häiritsevät enemmän kuin ei-tunnistettavat äänet, mikä näkyy 

suurempina P3a-vasteina tunnistettaville äänille (Escera ym., 2003).  Sen lisäksi, että lasten 

tarkkaavuuden kontrollin on havaittu olevan vielä keskeneräisessä kehitysvaiheessa, lasten on 

havaittu häiriintyvän aikuisia enemmän erityisesti tunnistettavista novel-äänistä, mikä kertoo lasten 

tarkkaavuuden kontrollin haasteista erityisesti liittyen tunnistettaviin ääniin (Wetzel, 2015; Wetzel 

ym., 2011). Näin ollen tässä tutkimuksessa käytetyn koeasetelman voidaan olettaa kuvastaneen 

hyvin lapsen häiriintyvyyttä samanaikaisesta toiminnasta.  

 

Tämän tutkimuksen koeasetelmassa lasta kehotettiin olemaan huomioimatta kuulemiansa ääniä, 

mutta elokuvaan kohdistuvaa tarkkaavuuden määrää ei kontrolloitu kuin kevyesti, lasta sisällöstä 

haastatellen. On siis mahdollista, että lapset kykenivät keskittymään äänettömään näönvaraista 

tarkkaavuutta vaativaan elokuvaan ja sen lisäksi tarkkailemaan kuulonvaraisesti ääniä ilman, että 

elokuvan katsominen juurikaan häiriintyi. Aiemmissa tutkimuksissa P3a:n syntyminen on liitetty 

juuri äänen häiritsevyyteen (Escera & Corral, 2007). Näin ollen koeasetelman toistaminen voisi olla 
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aiheellista siten, että elokuva sisältäisi ääniraidan, jolloin kuulonvarainen tarkkaavuus olisi 

varmemmin kohdistettuna elokuvaan ja samanaikainen novel-äänten tarkkailu 

epätodennäköisempää. Koeasetelman voisi toteuttaa myös niin, että ääniraitaa soitettaisiin toiseen 

korvaan ja kokeen äänisarjaa toiseen, jolloin P3a-vasteet voisivat kertoa kuulonvaraisen 

tarkkaavuuden siirtymisestä eri korvien välillä. Ääniraidan sisältävä asetelma antaisi vielä käytettyä 

koeasetelmaa luotettavampia viitteitä siitä, että tehtävässä mitatut P3a-vasteet todella kertoisivat 

lapsen häiriintymisestä ja tarkkaavuuden kohdistamisesta aiemmin tarkkaavuuden ulkopuolella 

olevaan ääneen.  

 

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että P3a syntyy kahdesta vaiheesta, joista erityisesti 

myöhemmän on pohdittu olevan altis top-down-prosesseille ja tarkkaavuuden kontrollin 

vaikutuksille (Escera & Corral, 2007). Vähennyskäyrien näönvaraisen tarkastelun perustella 

kuitenkin havaittiin, että tämän tutkimuksen koehenkilöiden P3a-vasteiden huippujen määrät 

erosivat toisistaan. Osalla koehenkilöistä positiivinen vaste oli selkeästi yksihuippuinen (25 %), 

joidenkin koehenkilöiden kohdalla positiivinen jännitevaste oli kaksi- (44 %) tai useampihuippuinen 

(19 %) ja joidenkin koehenkilöiden kohdalla tulkintojen tekeminen huippujen määrästä ei ollut 

yksiselitteistä (13 %). Tämän tutkimuksen menettelynä oli, että jokaiselta koehenkilöltä valittiin 

suurin positiivinen huippu tarkempaa analysointia varten. Toinen potentiaalinen vaihtoehto 

tulosten analysoimiseksi olisi ollut valita kaikkien koehenkilöiden keskiarvokäyrästä useampi eri 

huippuaikaikkuna ja tarkastella näiden aikaikkunoiden keskiarvoamplitudien yhteyksiä 

testisuoriutumiseen. Kuitenkin nyt valittujen suurimpien huippujen latenssien suuri vaihteluväli, 

180–316 ms, kertoo, että yksilölliset huiput osuvat hyvin eri kohtiin ärsykepoikkeamasta. Näin ollen 

tällä menetelmällä analyyseihin ei olisi valikoitunut tutkittavien huippuarvoja, vaan virheellisesti 

tiettyjen teoreettisten aikaikkunoiden arvoja, joiden ei voida olettaa kertovan tarkasti tahattoman 

tarkkaavuuden muutoksista. Toisaalta suuri vaihteluväli viittaa myös siihen, että P3a-vasteen 

aiempia ja myöhempiä vaiheita saattaa olla aineistossa sekaisin. Mikäli P3a-vasteen vaiheista vain 

myöhemmät liittyvät top-down-prosesseihin ja tarkkaavuuden kontrolliin, voi P3a-aineistoon 

pelkän suurimman huipun tarkastelun myötä sisältyä muitakin kuin top-down-prosesseja heijastavia 

vasteita, mikä on voinut haitata merkitsevien efektien löytymistä.  

  

Tämän tutkimuksen otokseen valikoitiin vain ne lapset, joilla ei ollut todettu kehityksellisiä haasteita 

tai joiden lähisuvussa ei esiintynyt oppimisvaikeuksia tai neurologisia tai psykiatrisia diagnooseja, 
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joihin myös lapsella saataisi näin ollen olla perinnöllinen alttius. Näin ollen mahdolliset muut 

P3a:han vaikuttavat neurobiologiset tekijät oli huomioitu ja P3a:n vaihtelu lasten välillä kuvastaa 

varsin hyvin tahattoman tarkkaavuuden muutosten vaihtelua ikätasoisesti kehittyneillä lapsilla. 

Kuitenkin samalla tutkimuksen otos edusti mukaanottokriteerien puolesta vain suhteellisen 

homogeenista lapsijoukkoa, joilla ei ollut tarkkaavuuden haasteita, mistä kertoo vähäinen määrä 

alle ikätasoisia suorituksia tarkkaavuuden testeissä. Näin ollen tämän tutkimuksen tulosten mukaan 

P3a-vasteet eivät ennusta tarkkaavuuden taitoja valikoivan kuulonvaraisen tarkkaavuuden, 

tarkkaavuuden kontrollin, työmuistin sekä toiminnanohjauksen tehtävistä hyvin suoriutuvilla 

lapsilla. Tämän tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida sanoa, miten P3a-vasteet ennustavat 

suoriutumista tarkkaavuuden testeissä suuremman variaation otoksessa tai kliinisissä ryhmissä. 

Tutkimuksen toistaminen olisi aiheellista siten, että otokseen sisältyisi myös lapsia, joiden 

tarkkaavuuden taidot ovat heikommat. Lisäksi käytetty testistö tulisi olla riittävän vaikea, jotta myös 

ikätasoisesti kehittyneiden lasten kohdalla ei saavutettaisi näin suurta määrä 

maksimipistesuorituksia. 

 

4.3  Johtopäätökset 

 

Nykymaailman ärsyketulvassa valikoivan tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen riittävä tehokkuus 

on ehdottoman tärkeää. Näin ollen tutkimusta tulisi kohdistaa tekijöihin, joilla voitaisiin 

mahdollisesti ennustaa niiden kehitystä lapsuudessa. Tämän tutkimuksen löytönä oli, että 

esikouluiässä uusiin ja yllättäviin ääniin syntyvää tapahtumasidonnaista P3a-vastetta ei voida 

käyttää ennustamaan kuulonvaraisen valikoivan tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kehitystä 

kouluiässä ainakaan ikätasoisesti kehittyneillä lapsilla. Tutkimusten yleistettävyyden osalta tulee 

kuitenkin huomioida, että tämä tutkimus ei sisältänyt lainkaan lapsia, joilla on todettu kehityksen 

tai tarkkaavuuden haasteita tai lapsia, joiden lähisuvussa esiintyy oppimisvaikeuksia tai neurologisia 

tai psykiatrisia diagnooseja, joihin myös lapsella saataisi näin ollen olla perinnöllinen alttius. Lisäksi 

ennustavaa yhteyttä tarkasteltiin tässä tutkimuksessa vain P3a-vasteen ja rajattujen kuulonvaraista 

valikoivaa tarkkaavuutta ja toiminnanohjausta mittaavien testien välillä, joten P3a-vastetta ei voida 

poissulkea muunlaisten tarkkaavuuden kykyjen ennustajana myöskään ikätasoisesti kehittyneillä 

lapsilla.  
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