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1 Johdanto 
 

Hallusinaatio eli aistiharha voidaan määritellä aistikokemuksena, joka syntyy ilman 

ulkoista ärsykettä (1). Verbaalisella kuulohallusinaatiolla tarkoitetaan kuultua harha-

aistimusta, joka koostuu selkeästä puheesta (1). Verbaaliset kuulohallusinaatiot ovat 

yksi skitsofreniaspektrin ja muiden psykoottisten häiriöiden tunnusmerkeistä, ja niitä 

esiintyy 60–80 %:lla skitsofreniapotilaista (2). Verbaalisia kuulohallusinaatiota ei 

esiinny yksinomaan psykoosisairauksissa, vaan niitä havaitaan myös muissa 

mielenterveyden häiriöissä, kuten posttraumaattisessa stressioireyhtymässä ja 

kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä, neurologisissa sairauksissa sekä terveillä ihmisillä 

(3). Verbaalisia kuulohallusinaatioita esiintyy noin 13 %:lla väestöstä elämän aikana 

(4). Suurin osa (84 %) verbaalisia kuulohallusinaatioita kokevista ihmisistä ole 

hakeutunut hoitoon niiden takia, eikä käytä lääkitystä niihin (5). 

Verbaalisten kuulohallusinaatioiden fenomenologisissa ominaisuuksissa eli kliinisissä 

piirteissä, oireissa ja löydöksissä on kuvattu sekä eroja että samankaltaisuuksia 

psykoottista häiriötä sairastavilla ja terveillä ääniä kuulevilla (6-8). Psykoosipotilaita ja 

terveitä vertailevissa tutkimuksissa on havaittu, että eri äänten lukumäärä sekä 

äänenvoimakkuus ovat samankaltaisia molemmilla, ja molemmat aistivat useimmiten 

äänen kuuluvan pään sisäpuolella tai korvien seudussa (6-8). Psykoottisissa häiriöissä 

äänet aiheuttavat enemmän kuormitusta ja ovat useammin sisällöltään negatiivisia (6-8). 

Tämä on kliinisesti merkittävää, sillä sisällöltään negatiiviset kuulohallusinaatiot, kuten 

uhkailevat ja loukkaavat äänet, liittyvät suurempaan itsetuhoisuuden riskiin (9). 

Verbaalisten kuulohallusinaatioiden suurempi kuormittavuus liittyy suurempaan 

tarpeeseen hakeutua hoitoon niiden takia, mutta kuulohallusinaatioiden 

kuormittavuuteen vaikuttavat tekijät eivät ole täysin selviä (5). Negatiiviset uskomukset 

ja selitysmallit kuulohallusinaatioista, kuten uskomukset äänten pahantahtoisuudesta, 

liittyvät kuormituksen lisääntymiseen (10,11). Lisäksi psykologisten 

selviytymismekanismien ja sosiaalisen tuen ajatellaan vaikuttavan kuormittavuuteen 

(12).  

Verbaalisten kuulohallusinaatioiden ilmaantuminen ja lapsuuden psyykkiset traumat, 

kuten seksuaalinen hyväksikäyttö ja syrjintä, liittyvät toisiinsa sekä psykoosipotilailla 

että terveillä ihmisillä (13). Kuulohallusinaatioiden alkaminen on yhdistetty stressaaviin 

tilanteisiin, kuten ihmissuhdeongelmiin ja väkivaltaan (5,7). Kuulohallusinaatiot alkavat 
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terveillä lapsuusiässä, keskimäärin 12-vuotiaana, useammin kuin psykoosipotilailla, 

joilla keskimääräinen alkamisikä on 21-vuotiaana (6). Kuulohallusinaatio-oireilusta 75–

90 % on aikuisikään mennessä ohimenevää (14,15). Verbaaliset kuulohallusinaatiot on 

yhdistetty suurempaan riskiin psykoosin puhkeamiselle kohonneessa psykoosiriskissä 

olevilla henkilöillä (16). Kuitenkin vain 25 % ihmisistä, jotka raportoivat kokevansa 

kuulo- tai näköhallusinaatioita, täyttävät psykoottisen häiriön diagnostiset kriteerit (17). 

On ehdotettu, että psykoottiset oireet, kuten verbaaliset kuulohallusinaatiot, osalla 

ennustavat myöhempää psykoosin puhkeamista, mutta osalla voivat esiintyä ei-

patologisena ilmiönä aiheuttamatta haittaa toimintakyvylle (8,15,18).  

Verbaalisia kuulohallusinaatioita kokevien aivojen muutokset ja kuulohallusinaatioiden 

neurobiologiset syntymekanismit ovat vielä suurilta osin epäselviä. Kapur et al. (2003) 

esittämän hypoteesin mukaan kuulohallusinaatiot voivat olla sisäisiä ajatuksia tai 

muistoja, jotka tulkitaan poikkeavalla tavalla, ja kuulohallusinaatioiden tulkintaan 

liittyviä harhaluuloja syntyy, sillä ilmiöiden tulkinta on vääristynyttä liiallisen 

dopamiinivaikutukselle herkistymisen takia (19). Aivojen kuvantamistutkimukset ovat 

osoittaneet, että verbaaliset kuulohallusinaatiot liittyvät muutoksiin aivojen rakenteissa 

ja toiminnassa (20). Kuulohallusinaatioiden aikana tehdyissä kuvantamistutkimuksissa 

on havaittu erityisesti aktivoitumista aivorakenteissa ja -yhteyksissä, jotka liittyvät 

puheen tuottamiseen ja havaitsemiseen; Brocan alueella, assosiatiivisilla 

kuuloaivokuorilla sekä Wernicken alueella (20). Myös muistiin liittyvissä aivoalueissa 

ja -yhteyksissä on havaittu aktivoitumista, erityisesti vasemmassa hippokampuksessa ja 

parahippokampaalisella alueella (20). Terveillä ja skitsofreniaa sairastavilla on havaittu 

aktivoituvan useita samoja aivoalueita kuulohallusinaatioiden aikana, mutta ei tiedetä, 

ovatko kuulohallusinaatioiden taustalla olevat patofysiologiset mekanismit 

samankaltaisia psykoosipotilailla ja terveillä (21).  
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2 Tavoitteet 
 

On epäselvää, kuinka erilaisia verbaalisten kuulohallusinaatioiden kliiniset piirteet, 

riskitekijät ja syntymekanismit ovat psykoosipotilaiden ja terveiden välillä, ja mitkä 

tekijät eroavaisuuksiin vaikuttavat. Terveiden ja psykoosipotilaiden verbaalisten 

kuulohallusinaatioiden kliinisten piirteiden erojen ja samankaltaisuuksien tutkiminen 

voi auttaa selvittämään, mitkä tekijät johtavat kuulohallusinaatioiden kuormittavuuden 

lisääntymiseen ja hoitoon hakeutumiseen niiden takia. Noin neljäsosa 

skitsofreniapotilaiden kuulohallusinaatioista on resistenttejä perinteisille 

psykoosilääkkeille (22). Hoitoon hakeutumattomilla tehdyt tutkimukset voivat auttaa 

ymmärtämään kuulohallusinaatioiden riskitekijöitä ja syntymekanismeja, ja niitä 

selvittämällä voidaan mahdollisesti kehittää kuulohallusinaatioihin toimivaa hoitoa 

(3,18).  

Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä eroja ja samankaltaisuuksia verbaalisissa 

kuulohallusinaatioissa sekä niihin liittyvissä tekijöissä on psykoottista häiriötä 

sairastavien ja terveiden välillä.  

 

3 Aineisto ja menetelmät 
 

3.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin systemaattista kirjallisuuskatsausta, jonka 

suorittamisessa noudatettiin PRISMA-julkilausuman mukaisia ohjeita (23). PRISMA-

lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista ”Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses” (23). Se sisältää ohjeita systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysien tekemiseen, sekä apuvälineinä 27-kohtaisen 

tarkistuslistan ja vuokaaviopohjan (23). Meta-analyysia koskevat ohjeet jätettiin 

huomiotta, sillä tutkielmaan ei sisälly meta-analyysia. Systemaattisella 

kirjallisuuskatsauksella pyritään vähentämään harhaa aineiston etsimisessä, 

valitsemisessa, synteesissä sekä yhteenvedossa, ja tarkoituksena on tuottaa toistettavissa 

olevaa ja laadukasta tutkimusta (23). 
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3.2 Aineiston kerääminen ja tiedonhaku 

Kirjallisuuskatsauksen aineistoon kerättiin tutkimukset, jotka vertailevat suoraan 

psykoottista häiriöitä sairastavia ja hoitoon hakeutumattomia ihmisiä, joilla esiintyy 

verbaalisia kuulohallusinaatioita. Psykoottista häiriötä sairastavilla tarkoitetaan tässä 

tutkielmassa ihmisiä, joilla on diagnosoitu psykoottinen mielenterveyden häiriö, eli 

ICD-10-luokituksen mukaan F20-29 (skitsofrenia, skitsoaffektiivinen häiriö, 

skitsotyyppinen häiriö ja harhaluuloisuushäiriöt), F32.3 (vaikea-asteinen, psykoottinen 

masennustila), F33.3 (toistuvan masennuksen vaikea, psykoottinen masennusjakso), 

F31.2 (kaksisuuntaisen mielialahäiriön psykoottinen maaninen jakso) tai F31.5 

(kaksisuuntaisen mielialahäiriön vaikea psykoottinen masennusjakso). Psykoottista 

häiriötä sairastavista käytetään myös nimitystä psykoosipotilas. Englanninkielisessä 

kirjallisuudessa termeillä ”non-clinical”, ”non-clinical hallucinator”, ”healthy”, ”healthy 

voice-hearer”, ”nonpatient” tai ”non-psychotic” on viitattu verbaalisia 

kuulohallusinaatioita kokeviin ihmisiin, jotka eivät ole hakeutuneet niiden takia 

lääketieteelliseen hoitoon ja/tai joilla ei ole diagnosoitu psyykkisiä tai kroonisia 

somaattisia sairauksia (3,6,18). Tällaisista henkilöistä käytetään tässä tutkielmassa 

termiä ”terve”. Verbaalisista kuulohallusinaatioista käytetään tutkielman tuloksissa ja 

pohdinnassa myös termejä ”kuulohallusinaatio” ja ”kuuloharha”, joilla tarkoitetaan 

verbaalisia kuulohallusinaatioita. Ei-verbaalisia kuulohallusinaatiota ei käsitellä 

tutkielmassa mukaanotto- ja poissulkukriteerien mukaisesti (taulukko 1). 

Aineisto kerättiin Ovid Medline – ja Pubmed – tietokannoista. Haut suoritti tutkielman 

kirjoittaja. Kirjallisuushaku tehtiin hakutermeillä “hallucinations”, “auditory”, ”auditory 

verbal hallucination*”, “psychotic disorders”, “schizophrenia”, “clinical”, “nonclinical”, 

“non-clinical”, “healthy” ja “no need for care”. Hakustrategian tarkoituksena oli löytää 

kaikki verbaalisia kuulohallusinaatioita käsittelevät tutkimukset, joiden 

tutkimuspopulaatio koostuu sekä psykoottista häiriötä sairastavista että terveistä. 

Hakutermeinä käytettiin sekä ”Medical Subject Heading” eli MeSH-termejä että vapaita 

avainsanoja. Hakustrategia on esitetty Ovid Medline – haun suhteen liitteessä 1. Haku 

tehtiin 31. lokakuuta 2020 ja se tuotti 320 osumaa. Haku rajattiin englannin- ja 

suomenkielisiin julkaisuihin, jolloin haku tuotti 316 osumaa. Aikarajoitusta 

julkaisuvuoden suhteen ei käytetty.  

Pubmed – tietokannan haussa käytettiin samoja hakutermejä ja rajauksia kuin Ovid 

Medline – tietokannan haussa. Käytetyt hakukomennot on esitetty liitteessä 2. Haku 

tehtiin 31. lokakuuta 2020 ja se tuotti 373 osumaa. Kun haku rajattiin englannin- ja 
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suomenkielisiin julkaisuihin, se tuotti 369 osumaa. Yhteensä Ovid Medline- ja Pubmed-

tietokannoista saatiin englannin ja suomen kieleen rajauksen jälkeen 685 tulosta.  

3.3 Mukaanotto- ja poissulkukriteerit 

Tutkimukset valittiin systemaattisen katsauksen aineistoon mukaanotto- ja 

poissulkukriteerien perusteella, jotka on esitetty taulukossa 1. Kriteerien tarkoituksena 

oli löytää kaikki alkuperäistutkimukset, joissa on vertailtu psykoottista häiriötä 

sairastavia ja terveitä, joilla esiintyy verbaalisia kuulohallusinaatioita.  

Taulukko 1. Mukaanotto- ja poissulkukriteerit. 

Mukaanottokriteerit Poissulkukriteerit 

1) vertaisarvioitu englannin- tai 

suomenkielinen alkuperäistutkimus 

2) tutkittu verbaalisia 

kuulohallusinaatioita 

3) samassa tutkimuksessa on tutkittu 

sekä psykoottista häiriötä 

sairastavia, joilla esiintyy 

verbaalisia kuulohallusinaatioita, 

että terveitä ihmisiä, joilla esiintyy 

verbaalisia kuulohallusinaatioita 

1) alle 18-vuotiailla tehdyt tutkimukset 

2) päihteiden tai lääkkeiden käytön 

aiheuttamat hallusinaatiot  

3) somaattisiin sairauksiin liittyvät 

hallusinaatiot 

4) mitattu hallusinaatiotaipumusta, 

hallusinaatioita tai psykoottisia kokemuksia 

yleisesti, eikä tuloksissa ole eroteltu 

verbaalisia kuulohallusinaatioita 

5) ei ole suoraan vertailtu psykoottista 

häiriötä sairastavia ja terveitä ihmisiä, joilla 

esiintyy verbaalisia kuulohallusinaatioita 

6) tapausselostukset 

7) kirjallisuuskatsaukset 

 

3.4 Aineiston käsittely 

Aineiston käsitteli tutkielman kirjoittaja. Ovid Medline- ja Pubmed-tietokannoista 

kirjallisuushaulla saatu aineisto siirrettiin EndNote – ohjelmaan käsittelyä varten. 

Aineistosta poistettiin kaksoiskappaleet, jonka jälkeen aineistoon jäi 372 julkaisua. 

Kaikki julkaisut olivat englanninkielisiä. Tietokantahaulla saatujen julkaisujen 

lähdeluetteloja tarkistettiin, ja niistä poimittiin mukaan seulontaan yhteensä 12 

julkaisua. Yhteensä 384 julkaisua seulottiin otsikoiden ja tiivistelmän perusteella. Tässä 

vaiheessa karsittiin pois 307 tutkimusta, jotka eivät selvästi täyttäneet 

mukaanottokriteereitä. Kaikki julkaisut, jotka eivät olleet vertaisarvioituja 
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alkuperäisartikkeleita, karsittiin tässä vaiheessa pois. Seulonnassa mukaan valittuja 

artikkeleita oli 77 kappaletta, joista hankittiin koko tekstit Helsingin yliopiston kirjaston 

Helka-palvelun kautta. Kaikista oli saatavilla koko teksti maksuttomana. Koko tekstin 

lukemisen perusteella tutkielman kvalitatiiviseen synteesiin otettiin mukaan ne 

tutkimukset, jotka täyttivät kaikki mukaanottokriteerit, sekä karsittiin pois ne, jotka 

täyttivät yhden tai useamman poissulkukriteereistä. Poiskarsittuja artikkeleita oli 

yhteensä 49 kappaletta. Syistä karsimiseen pidettiin kirjaa Microsoft Excel - taulukossa. 

Epäselvissä tapauksissa päätös valinnasta tehtiin keskustelemalla ohjaajan kanssa. 

Tutkielman kvalitatiiviseen synteesiin sisällytettyjä tutkimuksia oli 28 kappaletta. 

Aineiston käsittelystä tehtiin vuokaavio PRISMA 2009 Flow Diagram – kaaviota 

mukaillen (23). Aineiston taulukointi toteutettiin Microsoft Excel - ohjelmalla. 

 

Kuva 1. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kulku. PRISMA-kaavio mukaillen 

ja vapaasti suomennettuna alkuperäisestä englanninkielisestä lähteestä (23). 
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3.5 Näytönasteen arviointi 

Artikkelien näytönaste arvioitiin GRADE-luokituksen (Grading of Recommendations 

Assessment, Development and Evaluation) mukaan (24). Luokituksen tavoitteena on 

yhdenmukaistaa ja helpottaa tutkimusten näytönasteen arviointia yksiselitteisten ja 

selkeiden kriteerien avulla. Näytönaste on luokittelun mukaan vahva (A), kohtalainen 

(B), heikko (C) tai hyvin heikko (D). Satunnaistetut kontrolloidut hoitotutkimukset ovat 

lähtökohtaisesti vahvaa astetta ja havainnoivat tutkimukset heikkoa astetta. Vahvan 

näytönasteen määritelmä on, että tuleva tutkimus tuskin muuttaa käsitystämme 

vaikutuksen suuruudesta. Kohtalaisen näytönasteen määritelmä on, että tuleva tutkimus 

on tärkeää vaikutuksen suuruuden arviota varten ja saattaa muuttaa sitä. Heikko 

näytönaste on määritelty niin, että tuleva tutkimus hyvin todennäköisesti muuttaa 

arviota vaikutuksen suuruudesta. Hyvin heikko näytönaste tarkoittaa, että arvio tulosten 

vaikutuksesta on hyvin epävarmaa.  (24) 

Satunnaistettujen, kontrolloitujen hoitotutkimusten tai havainnoivien tutkimusten 

näytönastetta laskettiin, jos havaittiin tutkimuksessa harhaa, tulosten 

epäyhteneväisyyttä, tulosten epäsuoruutta, tulosten epätarkkuutta tai julkaisuharhaa. 

Havainnoivien tutkimusten näytönastetta nostettiin, jos hoito- ja verrokkiryhmän tulos 

oli toistetusti huomattavan erilainen, annos-vastesuhteesta oli näyttöä tai havaitut 

tutkimusharhat heikensivät tulosta. (24) 

 
4 Tulokset 
 

4.1 Tutkimusten yleiskatsaus 

Systemaattisen katsauksen kvalitatiivisen synteesin aineistoon valittiin 28 

alkuperäisartikkelia (5-8,11,13,21,25-45), jotka julkaistiin vuosina 1997–2020. 

Aineistossa on tutkittu yhteensä 1117 psykoottista häiriötä sairastavaa ja 1530 tervettä 

henkilöä, joilla esiintyy verbaalisia kuulohallusinaatioita. Tutkimusten pääaiheina olivat 

verbaalisten kuulohallusinaatioiden fenomenologiset ominaisuudet (5-8,26,30,35,37-

39,41,42,45), terveiden ja psykoosipotilaiden aivojen muutokset (21,31-34,40,44), 

kognitiiviset vääristymät (27,28,36) ja psyykkiset traumat (11,13,25), psykoosin 

puhkeamisen ilmaantuvuus terveillä (29) ja psykoottisten oireiden esiintyvyys terveillä 

(43). Kaikki aineistoon kuuluvat tutkimukset olivat havainnoivia tutkimuksia. 

Tutkimusasetelma lähes kaikissa (96 %) tutkimuksissa poikkileikkaustutkimus ja 
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yhdessä prospektiivinen kohorttitutkimus (29). Tutkimusten aiheet, vertaillut ryhmät ja 

tutkittavien demografiset tiedot sekä tutkimusasetelma ja -menetelmät on esitetty 

taulukossa 2. 

Psykoottista häiriötä sairastavien ja terveiden otoskoko oli yhteensä alle 100 

yhdeksässätoista tutkimuksessa (7,8,11,21,26,27,29-33,35-38,40,43,45). Pienin 

otoskoko oli psykoottista häiriötä sairastavien ja terveiden osalta yhteensä 28 (37) ja 

suurin otoskoko yhteensä 229 (6). Psykoottista häiriötä sairastavien ja terveiden ääniä 

kuulevien lisäksi 18 tutkimusta käytti kontrolliryhmänä terveitä henkilöitä, joilla ei 

esiintynyt verbaalisia kuulohallusinaatioita (n=3349) (5,8,13,27-29,31-36,38-40,42-44). 

Lisäksi Powersin työryhmän tutkimuksissa oli kontrolliryhmänä psykoosipotilaita, joilla 

ei esiintynyt kuulohallusinaatioita (n=32) ja Moritz et al. (2008) työryhmässä OCD-

potilaita (n=9) (8,38,40). 

Kaksikymmentäkuusi tutkimusta eli 93 % kaikista tehtiin eurooppalaisella väestöllä. 

Muut kaksi tutkimusta tehtiin Yhdysvalloissa (8,40). Hollantilaisen työryhmän 

neljässätoista tutkimuksessa käytettiin osittain samoista lähteistä rekrytoituja 

psykoottista häiriötä sairastavia ja/tai terveitä osallistujia, joten osa henkilöistä saattoi 

olla samoja (6,13,21,27-29,31-34,41-44). Mukaanotto- ja poissulkukriteerit tutkituille 

olivat näissä tutkimuksissa samoja. Tutkimusten tekoajankohdat ja aiheet olivat 

erilaisia, ja niiden menetelmät, mitatut muuttujat sekä tulokset olivat osittain erilaisia 

(taulukot 3, 4 ja 5). 

 

4.2 Kriteerit tutkittaville ja verbaalisille kuulohallusinaatioille 

Psykoosipotilaiden yleisimpinä diagnooseina olivat skitsofrenia (n=718, 64% 

psykoosipotilaista), määrittämätön psykoosi (n=155) ja skitsoaffektiivinen häiriö 

(n=103). Diagnoosi on varmistettu 17 tutkimuksessa strukturoidulla tai 

puolistrukturoidulla haastattelulla (6-8,13,21,27-29,31-34,40-44). Hollantilainen 

työryhmä käytti CASH-haastattelua (46), Powersin työryhmä SCID-haastattelulla (47) 

ja Honigin työryhmä CIDI-haastattelua (48). Cottamin, Daviesin, Hillin ja Leudarin 

työryhmissä psykoottisen häiriön diagnoosi varmistettiin sairaskertomuksesta tai omalta 

psykiatrilta (26,30,35,37). Andrewin ja Moritzin työryhmien tutkimuksissa 

psykoosipotilaat raportoivat itse diagnoosinsa, eikä diagnoosia tarkistettu 

sairaskertomuksesta tai tehty diagnostista haastattelua (11,38). Kråkvik et al. (2015) ja 

Varese et al. (2017) eivät määritelleet erikseen psykoottisen häiriön kriteerejä tai 
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varmistaneet diagnoosia, vaan psykoottista häiriötä sairastavaksi luokiteltiin, jos 

raportoi hakeutuneensa hoitoon ja/tai käyttävänsä lääkitystä verbaalisten 

kuulohallusinaatioiden takia (5,45).  

Mielenterveydenhäiriöitä poissuljettiin terveiltä strukturoidulla tai puolistrukturoidulla 

haastattelulla 17 tutkimuksessa (6-8,13,21,27-29,31-34,40-44). Hollantilainen työryhmä 

käytti CASH- ja SCID-haastattelua (46,47), Powersin työryhmä SCID-haastattelua (46) 

ja Honigin työryhmä CIDI-haastattelua (48). Muissa 11 tutkimuksessa henkilöt itse 

raportoivat, ettei heillä ole todettu mielenterveyden häiriötä, eikä erillistä haastattelua 

tehty. Hollantilaisen työryhmän tutkimuksissa todettiin terveillä ääniä kuulevilla olevan 

merkitsevästi enemmän skitsotyyppisen häiriön oireita ja löydöksiä kuin terveillä 

kontrolleilla, mutta diagnostisia kriteerejä he eivät täyttäneet normaalin sosiaalisen 

kyvykkyyden ja normaalien tunnereaktioiden vuoksi (6,13,21,27-29,31-34,41-44).  

Verbaalisten kuulohallusinaatioiden ominaisuuksille asetetut kriteerit vaihtelivat. 

Kuulohallusinaatioiden esiintyminen varmistettiin LSHS-kyselyn perusteella Kråkvikin, 

Cottamin, Daviesin ja hollantilaisen työryhmän tutkimuksissa (5,6,13,21,26-34,41-44) 

ja SAPS-kyselyn perusteella Petersin työryhmän tutkimuksissa (25,36,39). 

Hollantilaisen työryhmän tutkimuksissa tutkittavilla piti esiintyä verbaalisia 

kuulohallusinaatioita vähintään kerran kuukaudessa ja yhden vuoden ajan, ja niiden tuli 

olla haastattelun perusteella selvästi erillisiä ajatuksista sekä kuuloaistimuksen kaltaisia 

(6,13,21,27-29,31-34,41-44). Powersin ryhmän tutkimuksissa tutkittavat raportoivat 

haastattelussa, että kuulohallusinaatioita esiintyi vähintään kerran päivässä (8,40). 

Honigin työryhmän tutkittavilla psykoosipotilailla kuulohallusinaatioita tuli olla 

esiintynyt vähintään kuuden kuukauden ajan, mutta terveille kriteerejä ei määritelty (7). 

Varesen työryhmän tutkittavilla kuulohallusinaatioita tuli olla esiintynyt vähintään 6 

kuukauden ajan ja vähintään kerran edeltävän kahden viikon aikana (45). Andrewin 

työryhmän tutkittavat raportoivat, että ”kuulivat ääniä”, ja niitä oli esiintynyt vähintään 

yhden kuukauden ajan (11). Leudarin työryhmän tutkimuksessa tutkittaville tehtiin 

haastattelu, jossa varmistettiin "äänten kuulemisen" tarkoittavan selkeää puhetta, jota 

henkilö kuulee vaikkei ketään olisi paikalla (37). Muissa tutkimuksissa ei ollut 

mukaanotto- tai poissulkukriteerejä koskien verbaalisten kuulohallusinaatioiden kestoa, 

esiintymistiheyttä tai laadullisia ominaisuuksia (35,38). 
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Taulukko 2. Tutkimusten aiheet, tutkittavat, tutkimusasetelma ja -menetelmät. 

Viite Aiheet 
Vertaillut ryhmät Asetelma ja 

menetelmät 
Psykoottinen häiriö Terveet Kontrollit 

Andrew 
et al.  
2008 
Iso-
Britannia 
(11) 

- Psyykkisten 
traumojen 
esiintyvyys 
- Ääniin liittyvät 
uskomukset ja 
niiden yhteys 
traumoihin 

Määrä (n) 22 
Keski-ikä (v) 39.6 
Naisia (%) 40.9 
Dg: skitsofreniaspektrin 
häiriö. Rekrytoitu 
mielenterveys-
palveluista. 

Määrä (n) 21 
Keski-ikä (v) 50.7 
Naisia (%) 71.4 
Rekrytoitu 
spiritualistisesta 
yhdistyksestä. 

- Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Haastattelu ja 
kyselyt. 

Bau-
meister 
et al. 
2020 
Iso-
Britannia  
(25) 

- Psyykkisten 
häiriöiden 
esiintyvyys 
suvussa 
- Psyykkiset 
traumat 
lapsuudessa ja 
aikuisiässä 

Määrä (n) 57 
Keski-ikä (v) 41.7 
Naisia (%) 38.6 
Dg: skitsofrenia (n=35), 
skitsoaffektiivinen häiriö 
(n=9), määrittämätön 
psykoosi (n=7), muu 
(n=4). Psykiatrisista 
sairaaloista ja 
poliklinikoilta. 

Määrä (n) 45 
Keski-ikä (v) 45.4 
Naisia (%) 73.3 
Rekrytoitu 
spiritualistisesta 
yhdistyksestä. 

- Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Haastattelu ja 
kyselyt. 

Cottam 
et al. 
2011 
Iso-
Britannia  
(26) 

- Kuuloharhojen 
fenomenologiset 
ominaisuudet 
- Uskonnon 
vaikutus 
kuuloharhojen 
tulkintaan ja 
kuormitukseen 

Määrä (n) 29 
Keski-ikä (v) 41.4 
Naisia (%) 20.5 
Dg: DSM-IV tai ICD-10 
mukainen psykoottinen 
häiriö. Psykiatrisista 
sairaaloista ja 
poliklinikoilta. 

Määrä (n) 20 
Keski-ikä (v) 52.7 
Naisia (%) 60.0 
Rekrytoitu 
kristillisistä 
kirkoista. 

- Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Haastattelu ja 
kyselyt. 

Daalman 
et al. 
2011 
Hollanti  
(6) 

- Kuuloharhojen 
fenomenologiset 
ominaisuudet 

Määrä (n) 118 
Keski-ikä (v) 36.6 
Naisia (%) 41.5 
Dg: skitsofrenia (n=91), 
skitsoaffektiivinen häiriö 
(n=4), määrittämätön 
psykoosi (n=23). 
Psykiatrisilta 
poliklinikoilta. 

Määrä (n) 111 
Keski-ikä (v) 40.0 
Naisia (%) 71.0 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta. 

- Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Haastattelu ja 
kyselyt. 

Daalman 
et al. 
2012a 
Hollanti 
(13)  

- Lapsuuden 
traumojen, 
kuuloharhojen 
esiintyvyyden ja 
kuormittavuuden 
välinen yhteys 

Määrä (n) 100 
Keski-ikä (v) 37.6 
Naisia (%) 47.5 
Dg: skitsofrenia (n=62), 
skitsoaffektiivinen häiriö 
(n=14), määrittämätön 
psykoosi (n=24). 
Psykiatrisilta 
poliklinikoilta. 

Määrä (n) 127 
Keski-ikä (v) 47.5 
Naisia (%) 60.0 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta. 

Määrä (n) 124 
Keski-ikä (v) 45.0 
Naisia (%) 55.0 
Terveitä, joilla ei 
kuuloharhoja. 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta. 

Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Haastattelu ja 
kyselyt. 

Daalman 
et al. 
2012b 
Hollanti 
 (27) 

- Korkeamman 
tason säätelyn 
virheiden 
vaikutus 
kuuloharhoihin  

Määrä (n) 40 
Keski-ikä (v) 37.6 
Naisia (%) 47.5 
Dg: skitsofrenia (n=25), 
skitsoaffektiivinen häiriö 
(n=6), määrittämätön 
psykoosi (n=9). 
Psykiatrisilta 
poliklinikoilta. 

Määrä (n) 40 
Keski-ikä (v) 47.6 
Naisia (%) 60 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta. 

Määrä (n) 40 
Keski-ikä (v) 45.0 
Naisia (%) 55 
Terveitä, joilla ei 
kuuloharhoja. 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta. 

Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Haastattelu ja 
kyselyt. 
Korkean tason 
säätelyä 
mittaava 
tehtävä: 
"Semantic 
expectation 
task". 
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Viite Aiheet 
Vertaillut ryhmät Asetelma ja 

menetelmät 
Psykoottinen häiriö Terveet Kontrollit 

Daalman 
et al. 
2013 
Hollanti 
(28)  

- Kognitiiviset 
vääristymät ääniä 
kuulevilla 

Määrä (n) 72 
Keski-ikä (v) 39.7 
Naisia (%) 54.2 
Dg: skitsofrenia (n=44), 
skitsoaffektiivinen häiriö 
(n=10), määrittämätön 
psykoosi (n=18). 
Psykiatrisilta 
poliklinikoilta. 

 Määrä (n) 72 
Keski-ikä (v) 47.6 
Naisia (%) 69.4 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta. 

Määrä (n) 72 
Keski-ikä (v) 45.1 
Naisia (%) 72.2 
Terveitä, joilla ei 
kuuloharhoja. 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta. 

Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Haastattelu ja 
kyselyt. 

Daalman 
et al. 
2016 
Hollanti  
(29) 

- Terveiden riski 
sairastua 
psykoottiseen 
häiriöön 
aikuisiässä  
- Kuuloharhojen 
jatkuminen 
seuranta-aikana 

Määrä (n) 5 
Keski-ikä (v) 48.0  
Naisia (%) n/a 
Dg: skitsofrenia. 
Rekrytoitu nettisivun 
kautta.  

Määrä (n) 81 
Keski-ikä (v) 42.6 
Naisia (%) n/a 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta.  

Määrä (n) 49 
Keski-ikä (v) n/a 
Naisia (%) n/a 
Terveitä, joilla ei 
kuuloharhoja. 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta. 

Kohortti-
tutkimus. 
Haastattelu ja 
kyselyt. 

Davies et 
al.  
2001 
Iso-
Britannia  
(30) 

- Kuuloharhojen 
fenomenologiset 
ominaisuudet 
- Uskonnon 
vaikutus 
kuuloharhojen 
kokemiseen 

Määrä (n) 18 
Keski-ikä (v) 32.6 
Naisia (%) 61.1 
Dg: skitsofrenia. 
Psykiatrisilta 
poliklinikoilta. 

Määrä (n) 32 
Keski-ikä (v) n/a 
Naisia (%) n/a 
Rekrytoitu 
kristillisestä 
kirkosta. 

- Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Kyselyt. 

de 
Weijer et 
al. 
2011 
Hollanti  
(31) 

- Rakenteelliset 
muutokset 
arcuate 
fasciculuksessa, 
kortikospinaali-
radassa, 
cingulumissa ja 
uncinate 
fasciculuksessa. 

Määrä (n) 35 
Keski-ikä (v) 39.6 
Naisia (%) 60.0 
Dg: skitsofrenia. 
Psykiatrisilta 
poliklinikoilta. 

Määrä (n) 35 
Keski-ikä (v) 42.1 
Naisia (%) 62.9 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta. 

Määrä (n) 36 
Keski-ikä (v) 41.4 
Naisia (%) 61.1 
Terveitä, joilla ei 
kuuloharhoja. 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta. 

Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Aivojen MRI 
(T1-sekvenssi, 
DTI, MTI) 
lepotilassa. 
Haastattelu ja 
kyselyt. 

Di Biase 
et al. 
2020 
Hollanti  
(32) 

- Valkean aineen 
rakenteelliset 
muutokset 

Määrä (n) 35 
Keski-ikä (v) 35.9 
Naisia (%) 48.6 
Dg: skitsofrenia. 
Psykiatrisilta 
poliklinikoilta. 

Määrä (n) 32 
Keski-ikä (v) 39.1 
Naisia (%) 62.5 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta. 

Määrä (n) 40 
Keski-ikä (v) 38.4 
Naisia (%) 52.5 
Terveitä, joilla ei 
kuuloharhoja. 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta. 

Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Aivojen MRI 
(T1-sekvenssi, 
DTI) 
lepotilassa. 
Haastattelu ja 
kyselyt.  

Diederen 
et al. 
2010 
Hollanti  
(33) 

- Aivojen 
kielellisen alueen 
dominanssi 
aivopuoliskojen 
välillä 

Määrä (n) 35 
Keski-ikä (v) 43.6 
Naisia (%) 68.6 
Dg: skitsofrenia (n=26), 
skitsoaffektiivinen häiriö 
(n=2) ja määrittämätön 
psykoosi (n=8). 
Psykiatrisilta 
poliklinikoilta. 

Määrä (n) 35 
Keski-ikä (v) 44.3 
Naisia (%) 68.6 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta. 

Määrä (n) 35 
Keski-ikä (v) 41.7 
Naisia (%) 65.7 
Terveitä, joilla ei 
kuuloharhoja. 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta. 

Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Aivojen MRI 
(BOLD fMRI) 
kielellisen 
tehtävän 
aikana. 
Haastattelu ja 
kyselyt. 

Diederen 
et al.  
2011 
Hollanti  
(21) 

- Kuuloharhojen 
aikana 
aktivoituvat 
aivoalueet 

Määrä (n) 21 
Keski-ikä (v) 34.0 
Naisia (%) 81.0 
Dg: skitsofrenia (n=10), 
skitsoaffektiivinen häiriö 
(n=2), määrittämätön 
psykoosi (n=9). 
Psykiatrisilta 
poliklinikoilta. 

Määrä (n) 21 
Keski-ikä (v) 46.5  
Naisia (%) 76.2 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta. 

- Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Aivojen MRI 
(BOLD fMRI) 
kuuloharhojen 
aikana. 
Haastattelu ja 
kyselyt. 
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Viite Aiheet 
Vertaillut ryhmät Asetelma ja 

menetelmät 
Psykoottinen häiriö Terveet Kontrollit 

Garrison 
et al. 
2019 
Hollanti 
(34) 

- Aivojen 
paracingulate 
sulcuksen 
rakenteelliset erot 

Määrä (n) 50 
Keski-ikä (v) 39.4 
Naisia (%) 60.0 
Dg: skitsofrenia (n=29), 
skitsoaffektiivinen häiriö 
(7), määrittämätön 
psykoosi (n=13), 
skitsofreniforminen 
häiriö (n=1). 
Psykiatrisilta 
poliklinikoilta. 

Määrä (n) 50 
Keski-ikä (v) 43.2 
Naisia (%) 60.0 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta. 

Määrä (n) 50 
Keski-ikä (v) 39.2 
Naisia (%) 56.0 
Terveitä, joilla ei 
kuuloharhoja. 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta. 

Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Aivojen MRI 
(T1-sekvenssi) 
lepotilassa. 

Hill et al. 
2012 
Iso-
Britannia  
(35)  

- Meta-
kognitiivisten 
uskomusten 
vaikutus 
kuuloharhojen 
kuormittavuuteen 

Määrä (n) 20 
Keski-ikä (v) 36.2 
Naisia (%) 65.0 
Dg: skitsofrenia (n=14), 
sivupersoonahäiriö 
(n=1), epätyypillinen 
psykoosi (n=1), 
bipolaarihäiriö (n=1), 
skitsotypaalinen 
persoonallisuus (n=1). 
Mielenterveys-
palveluista. 

Määrä (n) 20 
Keski-ikä (v) 39.2 
Naisia (%) 60.0 
Rekrytoitu 
spiritualistisesta 
yhdistyksestä, 
lehtimainoksilla ja 
nettisivuilta. 

Määrä (n) 20 
Keski-ikä (v) 37.4 
Naisia (%) 50.0 
Terveitä, joilla ei 
kuuloharhoja. 
Rekrytoitu 
lehtimainoksilla ja 
nettisivuilta. 

Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Haastattelu ja 
kyselyt. 

Honig et 
al. 
1998 
Hollanti  
(7) 

- Kuuloharhojen 
fenomenologiset 
ominaisuudet 

Määrä (n) 33 
Keski-ikä (v) 38.4 
Naisia (%) 75.6 
Dg: skitsofrenia (n=18), 
sivupersoonahäiriö 
(n=15). Psykiatrisista 
asumiskeskuksista. 

Määrä (n) 15 
Keski-ikä (v) 56.0 
Naisia (%) 73.0 
Rekrytoitu 
mainostuksella ja 
äänten kuulijoiden 
yhdistyksestä. 

- Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Haastattelu ja 
kyselyt. 

Jacobsen 
et al.  
2019 
Iso-
Britannia  
(36) 

- "Overgeneral 
memory bias" 
vääristymän 
liittyminen 
kuuloharhoihin 

Määrä (n) 39 
Keski-ikä (v) 41.0 
Naisia (%) 36.0 
Dg: skitsofrenia (n=24), 
skitsoaffektiivinen häiriö 
(n=6), määrittämätön 
psykoosi (n=3), akuutti 
psykoosi (n=2), 
bipolaarihäiriö (n=2), 
muu mielialahäiriö 
(n=2). Psykiatrisista 
sairaaloista ja 
poliklinikoilta. 

Määrä (n) 35 
Keski-ikä (v) 45.0 
Naisia (%) 74.0 
Rekrytoitu 
spiritualistisesta 
yhdistyksestä. 

Määrä (n) 77 
Keski-ikä (v) 45.0 
Naisia (%) 69.0 
Terveitä, joilla ei 
kuuloharhoja. 
Rekrytoitu 
paikallisella 
mainostamisella. 

Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Tehtävät, jotka 
testaavat 
muiston 
palauttamista 
mieleen. 
Haastattelu ja 
kyselyt. 

Kråkvik 
et al. 
2015 
Norja  
(5) 

- Kuuloharhojen 
esiintyvyys 
väestössä 
- Psykiatriseen 
hoitoon 
hakeutumiseen 
vaikuttavat 
tekijät  

Määrä (n) 30 
Keski-ikä (v) 44.3 
Naisia (%) 43.3 
Dg: ei kerrottu. 
Satunnainen väestöotos. 

Määrä (n) 140 
Keski-ikä (v) 42.2 
Naisia (%) 62.9 
Satunnainen 
väestöotos. 

Määrä (n) 2359 
Keski-ikä (v) 52.1 
Naisia (%) 54.3 
Terveitä, joilla ei 
kuuloharhoja. 
Satunnainen 
väestöotos. 

Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Kyselyt. 

Leudar et 
al. 
1997 
Iso-
Britannia 
(37) 

- Kuuloharhojen 
fenomenologiset 
ominaisuudet  

Määrä (n) 14 
Keski-ikä (v) 31.7 
Naisia (%) 35.7 
Dg: skitsofrenia. 
Psykiatrisista 
sairaaloista. 

Määrä (n) 14 
Keski-ikä (v) 22.9 
Naisia (%) 57.1 
Rekrytoitu 
yliopistosta. 

- Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Haastattelu. 
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Viite Aiheet 
Vertaillut ryhmät Asetelma ja 

menetelmät 
Psykoottinen häiriö Terveet Kontrollit 

Moritz et 
al. 
2008 
Saksa  
(38) 

- Kuuloharhojen 
vertaaminen 
todellisten äänten 
ja ajatusten 
ominaisuuksiin 

Määrä (n) 37 
Keski-ikä (v) n/a 
Naisia (%) n/a 
Dg: skitsofrenia. 
Rekrytoitu 
nettifoorumeilta. 

Määrä (n) 17 
Keski-ikä (v) n/a 
Naisia (%) n/a 
Rekrytoitu 
nettifoorumeilta. 

Määrä (n) 128 
Keski-ikä (v) n/a 
Naisia (%) n/a 
Dg: OCD (n=9) ja 
terveitä (n=107), 
joilla ei ole 
kuuloharhoja. 
Rekrytoitu 
Nettifoorumeilta. 

Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Kyselyt. 

Peters et 
al.  
2016 
Iso-
Britannia  
(39) 

- Kuuloharhojen 
fenomenologiset 
ominaisuudet 
- Kuuloharhoja 
kokevien 
psykologiset ja 
sosiodemo-
grafiset 
ominaisuudet 

Määrä (n) 84 
Keski-ikä (v) 42.0 
Naisia (%) 34.5 
Dg: skitsofrenia (n=53), 
skitsoaffektiivinen häiriö 
(n=13), määrittämätön 
psykoosi (n=6), muu 
ICD-10 F30-39 
diagnoosi (n=11). 
Psykiatrisista sairaaloista 
ja poliklinikoilta. 

Määrä (n) 92 
Keski-ikä (v) 42.0 
Naisia (%) 72.8 
Rekrytoitu 
spiritualistisesta 
yhdistyksestä. 

Määrä (n) 83 
Keski-ikä (v) 46.0 
Naisia (%) 68.7 
Terveitä, joilla ei 
kuuloharhoja. 
Rekrytoitu 
paikallisella 
mainostamisella. 

Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Haastattelu ja 
kyselyt. 

Powers 
et al.  
2017 
USA  (8) 

- Psykiatriseen 
hoitoon 
hakeutumiseen 
vaikuttavat 
tekijät äänten 
kuulijoilla 

Määrä (n) 16 
Keski-ikä (v) 42.3 
Naisia (%) 56.9 
Dg: skitsoaffektiivinen 
häiriö (n=9), skitsofrenia 
(n=7). Psykiatriselta 
poliklinikalta tai 
mainostamisella. 

Määrä (n) 17 
Keski-ikä (v) 46.8 
Naisia (%) 76.5 
Rekrytoitu 
mainostamisella ja 
selvännäkijöiden 
kokouksista. 

Määrä (n) 34 
Keski-ikä (v) 38.8 
Naisia (%) 49.7 
Rekrytoitu 
mainostamisella ja 
poliklinikoilta. 
Terveitä (n=16) ja 
psykoosipotilaita 
(n=18), joilla ei ole 
kuuloharhoja. 

Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Haastattelu ja 
kyselyt. 

Powers 
et al.  
2020 
USA  
(40) 

- Aivojen 
paracingulate 
sulcuksen 
rakenteen erot 

Määrä (n) 15 
Keski-ikä (v) n/a 
Naisia (%) n/a 
Dg: skitsoaffektiivinen 
häiriö, skitsofrenia. 
Psykiatriselta 
poliklinikalta tai 
mainostamisella. 

Määrä (n) 15 
Keski-ikä (v) n/a 
Naisia (%) n/a 
Rekrytoitu 
mainostamisella ja 
selvännäkijöiden 
kokouksista. 

Määrä (n) 29 
Keski-ikä (v) n/a 
Naisia (%) n/a 
Rekrytoitu 
mainostamisella ja 
poliklinikoilta. 
Terveitä (n=15) ja 
psykoosipotilaita 
(n=14), joilla ei ole 
kuuloharhoja. 

Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Aivojen MRI 
(T1-sekvenssi) 
lepotilassa. 
Haastattelu. 

Slotema 
et al. 
2012 
Hollanti  
(41) 

- Kuuloharhojen 
fenomenologiset 
ominaisuudet 

Määrä (n) 79 
Keski-ikä (v) 35.5 
Naisia (%) 100.0 
Dg: skitsofrenia (n=36), 
skitsoaffektiivinen häiriö 
(n=15), skitsotypaalinen 
persoonallisuushäiriö 
(n=28). Psykiatrisilta 
poliklinikoilta. 

Määrä (n) 66 
Keski-ikä (v) 37.0 
Naisia (%) 100.0 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta. 

- Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Haastattelu ja 
kyselyt. 

So et al. 
2016 
Hollanti  
(42)  

-Neuroottisuuden 
ja kuuloharhojen 
kuormittavuuden 
välinen yhteys 

Määrä (n) 40 
Keski-ikä (v) 45.4 
Naisia (%) 80.0 
Dg: skitsofrenia (n=4), 
skitsoaffektiivinen häiriö 
(n=1), määrittämätön 
psykoosi (n=35). 
Psykiatrisilta 
poliklinikoilta. 

Määrä (n) 135 
Keski-ikä (v) 50.6 
Naisia (%) 68.1 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta. 

Määrä (n) 126 
Keski-ikä (v) 50.8 
Naisia (%) 68.3 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta. 
Terveitä, joilla ei 
kuuloharhoja. 

Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Haastattelu ja 
kyselyt. 
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Viite Aiheet 
Vertaillut ryhmät Asetelma ja 

menetelmät 
Psykoottinen häiriö Terveet Kontrollit 

Sommer 
et al.  
2010 
Hollanti 
(43) 

- Formaalisten 
ajatushäiriöiden 
esiintyvyys 

Määrä (n) 40 
Keski-ikä (v) 40.0 
Naisia (%) 48.0 
Dg: skitsofrenia. 
Psykiatrisilta 
poliklinikoilta. 

Määrä (n) 40 
Keski-ikä (v) 41.0 
Naisia (%) 62.0 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta. 

Määrä (n) 50 
Keski-ikä (v) 44.0 
Naisia (%) 70.0 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta. 
Terveitä, joilla ei 
kuuloharhoja. 

Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Tehtävä, jossa 
selitettiin kuvia 
ja arvioitiin 
formaalisten 
ajatus-
häiriöiden 
esiintymistä. 
Haastattelu ja 
kyselyt.  

Van 
Lutter-
veld et 
al. 
2014 
Hollanti  
(44) 

- Aivojen 
kortikaalisen 
paksuuden erot 

Määrä (n) 50 
Keski-ikä (v) 39.9 
Naisia (%) 62.0 
Dg: skitsofrenia (n=45), 
skitsoaffektiivinen häiriö 
(n=5). Psykiatrisilta 
poliklinikoilta. 

Määrä (n) 50 
Keski-ikä (v) 40.8 
Naisia (%) 62.0 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta. 

Määrä (n) 50 
Keski-ikä (v) 40.5 
Naisia (%) 62.0 
Rekrytoitu 
nettisivun kautta. 
Terveitä, joilla ei 
kuuloharhoja. 

Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Aivojen MRI 
(T1-sekvenssi) 
lepotilassa. 
Haastattelu ja 
kyselyt. 

Varese et 
al. 
2017 
Iso-
Britannia  
(45) 

- Kuuloharhojen 
kuormittavuus ja 
siihen vaikuttavat 
tekijät 

Määrä (n) 22 
Keski-ikä (v) 37.8 
Naisia (%) 45.5 
Dg: ei kerrottu. 
Rekrytoitu mainoksilla, 
mielenterveyssäätiöistä 
ja poliklinikoilta. 

Määrä (n) 18 
Keski-ikä (v) 39.9 
Naisia (%) 38.9 
Rekrytoitu 
mainoksilla ja 
spiritualistisesta 
yhdistyksestä. 

- Poikkileikkaus-
tutkimus. 
Haastattelu ja 
kyselyt. 

Lyhenteiden ja merkkien selitykset: * osittain sama hollantilainen kohortti; Dg=diagnoosit; 

MRI=magneettikuvantaminen; DTI=diffuusitensorikuvantaminen; MTI=magneettitransferikuvantaminen; 

fMRI=toiminnallinen magneettikuvantaminen; ”overgeneral memory bias” = heikentynyt kyky palauttaa 

mieleen omaelämänkerrallisten ja ääniin liittyviä muistoja. 

 

4.3 Tutkimusmenetelmät 
 
Yleisin tutkimusmenetelmä oli kyselyt, joita käytettiin 23 tutkimuksessa eli 82 %:ssa 

kaikista tutkimuksista. Kyselyillä tutkittiin verbaalisten kuulohallusinaatioiden 

esiintyvyyttä ja fenomenologisia ominaisuuksia, psyykkisten traumojen esiintyvyyttä, 

uskomuksia kuuloharhojen alkuperästä, psykoottisia oireita, kognitiivisia vääristymiä ja 

uskonnollisuutta, sekä seulottiin masennusta, ahdistuneisuushäiriötä, posttraumaattista 

stressihäiriötä ja skitsotyyppistä häiriötä (5-8,11,13,21,25-33,35-39,41,42,45). 

Verbaalisten kuulohallusinaatioiden fenomenologisten piirteiden mittaamiseen käytetyt 

kyselyt olivat ”Psychotic Symptoms Rating Scale Auditory Hallucinations Subscale” 

(PSYRATS-AH) (49) ja ”Launay-Slade Hallucination Scale” (LSHS) (50). Ei-

validoituja kyselyjä tai lisäkysymyksiä verbaalisten kuulohallusinaatioiden 

fenomenologisista piirteistä käytettiin viidessä tutkimuksessa (5-7,30,38). Kolmessa 

tutkimuksessa osallistujat täyttivät itsenäisesti kyselyt, eikä heitä haastateltu (5,30,38). 

Muissa kyselyitä käyttäneissä tutkimuksissa vähintään yksi kyselyistä tehtiin 



15 
 
haastattelemalla. Leudarin työryhmä oli ainoa, jotka käyttivät verbaalisten 

kuulohallusinaatioiden fenomenologisten ominaisuuksien mittarina pelkästään 

haastattelua (37). Kyselyt, joita käytettiin psyykkisten traumojen esiintyvyyden 

mittaamiseen, olivat ”Victimisation Experiences Schedule” (VES) (39) ja ”Childhood 

Trauma Questionnaire – Short Form” (CTQ-SF) (51). 

Kognitiivisia vääristymiä mitattiin ”Cognitive Biases Questionnaire for psychosis” 

(CBQp)-kyselyllä, jonka osa-alueita olivat hätiköidyt johtopäätökset, 

katastrofointiajatukset, binäärinen ajattelu ja tunneperusteisteinen päätöksenteko (52).  

Korkeamman tason säätelyn virheitä mitattiin tehtävällä, jossa piti tunnistaa viimeinen 

sana kuullussa lauseessa. Sana ajoittain peitettiin melulla, ja tehtävässä arvioitiin, oliko 

vastattu sana oikein ja kontekstiin sopiva (28). Jacobsen et al. (2019) tutkivat 

”overgeneral memory bias” vääristymää eli heikentynyttä kykyä muistojen mieleen 

palauttamiseen, ja mittasivat sitä tehtävällä, jossa piti palauttaa muisto mieleen ja 

kuvailla muistoa (36).  

Seitsemän tutkimusta käytti menetelmänään magneettikuvantamista (21,31-34,40,44). 

Diederen et al. (2010, 2011) käyttivät toiminnallista magneettikuvantamista (BOLD 

fMRI) (21,33). Kuvantaminen tehtiin niissä kuulohallusinaatioiden (21) ja kielellisen 

tehtävän aikana (33), ja kuulohallusinaatioiden esiintyminen mitattiin pallon 

puristamisella (21). Aivojen rakenteellisia muutoksia tutkittiin viidessä tutkimuksessa, 

ja niissä käytettiin T1-, diffuusitensori- ja magneettitransferisekvenssejä (21,31-

34,40,44). Niissä tutkittavilla esiintyi kuulohallusinaatioita vähintään kerran 

kuukaudessa hollantilaisen työryhmän tutkimuksissa ja vähintään kerran päivässä 

Powersin työryhmän tutkimuksissa, mutta kuulohallusinaatioiden esiintymistä ei mitattu 

aivokuvantamisen aikana (21,31-34,40,44).  

 

4.4 Päätulokset ja näytönaste 
 
Kaikkien katsaukseen sisällytettyjen tutkimusten päätulokset ja näytönaste GRADE-

asteikon mukaisesti on esitetty taulukossa 3. Psykoottista häiriötä sairastavien ja 

terveiden verbaalisten kuulohallusinaatioiden fenomenologisia piirteitä ja psyykkisten 

traumojen esiintyvyyttä on vertailtu toisiinsa taulukossa 4. Ne tutkimukset, jotka eivät 

raportoineet tilastollista merkitsevyyttä yhdestäkään taulukon 4 piirteestä, on jätetty 

taulukosta pois. Aivojen kuvantamistutkimusten tuloksia psykoosipotilaiden, terveiden 

ja kontrollien välillä on vertailtu toisiinsa taulukossa 5. 
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Taulukko 3. Tutkimusten päätulokset ja näytönaste. 

Viite Päätulokset 
Näytön 

aste 

Andrew et 
al.  
2008 
Iso-
Britannia 
(11) 

- Suurin osa psykoosipotilaista (18/22) ja terveistä (16/21) oli kokenut psyykkisen trauman. 
- Traumoja kokeneista psykoottista häiriötä sairastavista 78 % ja terveistä 25 % täytti 
traumaperäisen stressihäiriön diagnostiset kriteerit (p=.001).  
- Traumoihin liittyvien oireiden (välttämiskäytös, takaumat, vireystilan kohoaminen) 
suurempi määrä assosioitui uskomuksiin siitä, että äänet ovat pahantahtoisempia ja 
kaikkivoipaisempia (p<.001). 

D 

Baumeister 
et al. 
2020 
Iso-
Britannia  
(25) 

- Psykoosipotilailla oli suvussa enemmän psykoosisairauksia kuin terveillä  
(25.5 % ja 2.3 %, p=.004). Merkitsevää eroa ei ollut muiden mielenterveyden häiriöiden 
esiintyvyydessä terveiden ja psykoosipotilaiden sukulaisilla. 
- Psyykkisten traumojen (hyväksikäyttö, syrjintä) määrä lapsuudessa ja aikuisiässä ei 
eronnut merkitsevästi terveiden ja psykoosipotilaiden välillä. 

C 

Cottam et 
al. 
2011 
Iso-
Britannia  
(26) 

- Terveet uskovaiset yhdistivät verbaalisten kuulohallusinaatioiden alkuperän uskontoonsa 
useammin kuin psykoottista häiriötä sairastavat uskovaiset (100 % vs. 84 %, p<.001).  
- Uskovaisista suurin osa (100 % terveistä ja 67 % potilaista) uskoi äänen olevan peräisin 
jumalasta tai paholaisesta, kun taas ei-uskovaisista vain 23 % (p<.001). 
- Psykoottista häiriötä sairastavista 33-38 % koki verbaaliset kuulohallusinaatiot sisällöltään 
negatiivisena, mutta terveistä ei kukaan (p<.01). Terveet kokivat kuulohallusinaatiot 
vähemmän kuormittavina (p<.001). 

D 

Daalman et 
al. 
2011 
Hollanti  
(6) 

- Äänen negatiivinen sisältö ennusti psykoottisen häiriön olemassaoloa 88 %:lla ääniä 
kuulevista henkilöistä (p<.001). 
- Puhujien lukumäärä, äänen paikantaminen ja äänenvoimakkuus eivät eronneet 
merkitsevästi terveiden ja psykoottista häiriötä sairastavien välillä. Terveet kokivat 
useammin hallitsevansa ääniä (p<.001) ja kuuloharhat alkoivat heillä nuorempana kuin 
psykoosipotilailla (keskimäärin 12.4 v vs. 21.4 v, p<.001). 

C 

Daalman et 
al. 
2012a 
Hollanti 
(13)  

- Ääniä kuulevilla terveillä ja psykoosipotilailla oli lapsuuden seksuaalista hyväksikäyttöä 
(OR 2.51 terveillä ja 3.57 psykoosipotilailla) ja emotionaalista väkivaltaa (OR 7.3 terveillä 
ja 5.65 psykoosipotilailla) enemmän kuin kontrolleilla. Merkitsevää eroa psyykkisten 
traumojen esiintyvyydessä terveiden ja psykoosipotilaiden välillä ei ollut. 
- Lapsuuden traumojen esiintyvyyden, kuulohallusinaatioiden negatiivisen sisällön ja 
kuormittavuuden välillä ei löytynyt assosiaatiota. 

C 

Daalman et 
al. 
2012b 
Hollanti 
(27) 

- Kuulohallusinaatioita kokevat terveet tekivät enemmän virheitä aivojen korkeamman tason 
säätelyä mittaavassa tehtävässä kuin terveet kontrollit (p<.027). Psykoosipotilaiden ja 
terveiden välillä ei ollut merkitsevää eroa virheiden määrässä. 
- Suurempi hallusinaatiotaipumus korreloi suuremman virheiden määrän kanssa (p<.01). 

C 

Daalman et 
al. 
2013 
Hollanti 
(28)  

- Psykoosipotilailla ja terveillä esiintyi merkitsevästi enemmän kognitiivisia vääristymiä 
kuin kontrolleilla. Eniten kognitiivisia vääristymiä oli psykoosipotilailla. 
- Kuulohallusinaatioiden suurempi kuormittavuus, häiritsevyys ja negatiivinen sisältö 
(p<.001) sekä vähäisempi kontrolloitavuus (p=.039) ennustivat kognitiivisten vääristymien 
suurempaa määrää. 

C 

Daalman et 
al. 
2016 
Hollanti  
(29) 

- Viiden vuoden seuranta-aikana ääniä kuulevista terveistä 6.2 %:lle kehittyi psykoottinen 
häiriö. Tilastollisesti merkitsevää eroa psykoosin puhkeamisen ilmaantuvuudessa 
kontrolleihin verrattuna ei ollut (p=.076). 
- Kuulohallusinaatioin oireilevat terveet hakeutuivat useammin hoitoon mielenterveyden 
ongelmien takia kuin terveet kontrollit (39.5 % vs. 12.2 %, p<0.001). Riskitekijöitä hoitoon 
hakeutumiselle olivat seuranta-ajan alussa esiintyneet masennus ja kuuloharhojen 
kuormittavuus. 
- Verbaaliset kuulohallusinaatiot jatkuivat viiden vuoden aikana 86.4%:lla, eikä niiden 
fenomenologisissa piirteissä ollut merkitsevästi muutoksia.  

C 

Davies et 
al.  
2001 
Iso-
Britannia  
(30) 

- Uskovaisilla terveillä oli positiivisemmat kokemukset verbaalisista kuulohallusinaatioista 
kuin ei-uskovaisilla psykoosipotilailla ja terveillä (p<.001). Ei-uskovaisilla terveillä 
kokemukset kuulohallusinaatioista olivat positiivisempia kuin psykoosipotilailla. 
- Verbaalisten kuulohallusinaatioiden esiintyminen jatkuvasti oli yleisintä 
psykoosipotilailla, toiseksi yleisintä uskovaisilla terveillä ja harvinaisinta ei-uskovaisilla 
terveillä (p<.001). 

D 
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Viite Päätulokset 
Näytön 

aste 

de Weijer 
et al. 
2011 
Hollanti  
(31) 

- Psykoosipotilailla ja terveillä vasemmassa arcuate fasciculuksessa magneettitransferisuhde 
oli suurempi kuin kontrolleilla (p=0.022 vs. p=0.015). Tämä osoittaa assosiaation alueen ja 
kuulohallusinaatioiden välillä, mutta sen merkitys patofysiologian kannalta on epäselvä. 
- Psykoosipotilailla fraktionaalinen anisotropia oli merkitsevästi pienentynyt verrattuna 
terveisiin ja kontrolleihin vasemmassa arcuate fasciculuksessa, oikeassa 
kortikospinaaliradassa ja bilateraalisesti uncinate fasciculuksessa. 

C 

Di Biase et 
al. 
2020 
Hollanti  
(32) 

- Alle 40-vuotiailla terveillä ja psykoottista häiriötä sairastavilla oli samankaltaisia 
muutoksia valkeassa aineessa: fraktionaalinen anisotropia oli alentunut corpus callosumin 
genussa ja spleniumissa sekä capsula internan anteriorisissa osissa (p<.05). Terveillä 
fraktionaalinen anisotropia oli sitä alhaisempi, mitä vaikeampia verbaaliset 
kuulohallusinaatiot olivat (p=.03). 
- Psykoottista häiriötä sairastavilla oli useimmilla tutkituista alueista (34/38) pienentynyt 
fraktionaalinen anisotropia valkeassa aineessa ja pienentynyt harmaan aineen paksuus 
verrattuna kontrolleihin ja terveisiin (p<.05).  

C 

Diederen et 
al. 
2010 
Hollanti  
(33) 

- Psykoosipotilailla oli enemmän oikeanpuoleista aivojen kielellisen alueen (bilateraalinen 
insula, mediaalinen ja superiorinen temporaalipoimu, supramarginaalinen ja angulaarinen 
poimu) dominanssia kuin terveillä (p=.006) ja kontrolleilla (p<.001). Terveiden ja 
kontrollien välillä ei ollut merkitsevää eroa kielellisen alueen dominanssissa vasemman ja 
oikean aivopuoliskon välillä. 

C 

Diederen et 
al.  
2011 
Hollanti  
(21) 

- Psykoottista häiriötä sairastavilla ja terveillä aktivoitui verbaalisten kuulohallusinaatioiden 
aikana useita samoja aivoalueita: bilateraalisesti inferiorinen frontaalinen poimu, insula, 
superiorinen temporaalinen poimu, supramarginaalinen poimu, postsentraalinen poimu, 
vasen presentraalinen poimu, inferiorinen parietaalilohko, superiorinen temporaalilohko ja 
oikeanpuoleinen pikkuaivo. Ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa edellä mainittujen 
alueiden aktivaatiossa. 

C 

Garrison et 
al. 
2019 
Hollanti 
(34) 

- Psykoottista häiriötä sairastavilla oli lyhyempi paracingulate sulcus molemmissa 
aivopuoliskoissa verrattuna terveisiin ja kontrolleihin (p<.001). Terveiden ja kontrollien 
välillä ei ollut merkitsevää eroa paracingulate sulcuksen pituudessa. 

C 

Hill et al. 
2012 
Iso-
Britannia  
(35)  

- Psykoottista häiriötä sairastavilla oli terveisiin verrattuna merkitsevästi enemmän 
uskomuksia siitä, että kuulohallusinaatiot ovat vaarallisia ja huonosti kontrolloitavissa.  
- Kuormittavammat verbaaliset kuulohallusinaatiot assosioituivat huonompaan kykyyn 
kontrolloida kuulohallusinaatioita ja suurempaan ahdistuneisuuteen.  
- Ahdistuneisuus assosioitui uskomuksiin äänen vaarallisuudesta ja 
kontrolloimattomuudesta. 

D 

Honig et al. 
1998 
Hollanti  
(7) 

- Terveillä kuulohallusinaatiot alkoivat useammin ennen 12 vuoden ikää kuin 
psykoosipotilailla (p<.05).  
- Psykoosipotilaiden kuulohallusinaatiot olivat merkitsevästi tiheämmin esiintyviä, 
jatkuvampia, sisällöltään negatiivisempia, kuormittavampia ja vähemmän kontrolloitavissa 
kuin terveiden kuulohallusinaatiot. 
- Psykoosipotilaiden ja terveiden välillä ei ollut merkitsevää eroa psyykkisten traumojen 
esiintyvyydessä. Psykoottista häiriötä sairastavilla oli terveitä useammin tiedossa jokin 
tietty tilanne, jonka yhteydessä hallusinaatiot alkoivat (p<.05). 

D 

Jacobsen et 
al.  
2019 
Iso-
Britannia  
(36) 

- Psykoottista häiriötä sairastavilla esiintyi "overgeneral autobiographical memory bias" 
vääristymää, eli he pystyivät palauttamaan mieleen vähemmän omaelämänkerrallisia ja 
ääniin liittyviä muistoja kuin terveet ja kontrollit (p<.001). Merkitsevää eroa terveiden ja 
kontrollien välillä ei ollut.  

C 

Kråkvik et 
al. 
2015 
Norja  (5) 

- Väestö-otoksessa 7.3 %:lla oli joskus esiintynyt verbaalisia kuulohallusinaatioita ja 16 % 
heistä oli hakenut apua terveydenhuollosta niiden takia. 
- Hoitoon hakeutuneilla verbaaliset kuulohallusinaatiot olivat merkitsevästi useammin 
esiintyviä, negatiivisempia ja kuormittavampia, sekä kontrolloivat arkea enemmän.  

C 

Leudar et 
al. 
1997 
Iso-
Britannia 
(37) 

- Psykoottista häiriötä sairastavilla äänet antoivat käskyjä (100 % vs. 38 %, p=.003), 
kehottivat väkivaltaan (p<.012) ja arvioivat muita ihmisiä (57 % vs. 7 %, p=.017) useammin 
kuin terveillä.  
- Terveillä äänet kuulostivat perheenjäseniltä (66 % vs. 15 %, p=.013), puhuivat 
arkipäiväisiä asioita (100 % vs. 60 %, p=.024) ja kysyivät kysymyksiä (71 % vs. 29 %, 
p=.023) useammin kuin psykoosipotilailla. 

D 
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Viite Tulokset 
Näytön 

aste 

Moritz et 
al. 
2008 
Saksa  (38) 

- Terveet ja psykoosipotilaat kokivat eläväisempiä ja voimakkaampia ajatuksia kuin 
kontrollit. Tavallisten ajatusten, mieleen tunkeutuvien ajatusten ja kuulohallusinaatioiden 
akustiset ominaisuudet olivat samankaltaisia. 
- Kolmasosa skitsofreniapotilaista ja terveistä (31 % vs. 33 %) sekä OCD-potilaista 13 % ei 
pystynyt erottamaan kuuloharhoja ollenkaan todellisista äänistä.  

C 

Peters et al.  
2016 
Iso-
Britannia  
(39) 

- Terveillä oli parempi sosioekonominen asema sekä vähemmän harhaluuloja, 
vainoharhaisuutta, kognitiivisia ongelmia ja negatiivisia psykoosioireita kuin 
psykoosipotilailla (p<.001). Verbaaliset kuulohallusinaatiot alkoivat terveillä keskimäärin 
15-vuotiaana ja psykoosipotilailla 22-vuotiaana (p<.001). 
- Terveillä oli yhtä hyvä itsetunto ja tyytyväisyys elämään kuin kontrolleilla. Psykoottista 
häiriötä sairastavilla oli vähemmän tietoinen (”mindful”) suhtautuminen 
kuulohallusinaatioihin, huonompi itsetunto, minäpystyvyys ja itsehyväksyntä sekä 
enemmän tunne-elämän ongelmia kuin terveillä (p<.001).  

C 

Powers et 
al.  
2017 
USA  (8) 

- Suurimmassa osassa verbaalisten kuulohallusinaatioiden fenomenologisista 
ominaisuuksista (selvyys, äänenvoimakkuus, äänen paikantaminen, äänten määrä, 
esiintymistiheys) ei löytynyt merkitseviä eroja terveiden ja psykoosipotilaiden välillä. 
Terveet pystyivät paremmin kontrolloimaan kuulohallusinaatioita (31 % vs. 88 %, p=.048) 
ja kokivat ne vähemmän kuormittaviksi kuin psykoosipotilaat (p=.0024). 
Kuulohallusinaatiot alkoivat terveillä merkitsevästi aiemmin (keskimäärin 7.5-vuotiaana) 
kuin psykoosipotilailla (keskimäärin 22.9-vuotiaana). 
- Psykoottista häiriötä sairastavien lähipiirin reaktio harhoihin oli negatiivisempi, ja ne 
aiheuttivat enemmän ongelmia ihmissuhteissa (p=.0074). 

D 

Powers et 
al.  
2020 
USA  (40) 

- Psykoottista häiriötä sairastavilla ja terveillä oli oikeanpuoleisen paracingulate sulcuksen 
pituus lyhentynyt keskimäärin 8.8 mm verrattuna kontrolleihin (p<.05).  
- Terveiden ja psykoosipotilaiden välillä ei ollut merkitsevää eroa oikeanpuoleisen 
paracingulate sulcuksen pituudessa. 

D 

Slotema et 
al. 
2012 
Hollanti  
(41) 

- Terveillä kuulohallusinaatiot esiintyivät harvemmin, kestivät vähemmän aikaa, olivat 
sisällöltään positiivisempia, vähemmän kuormittavia ja arkielämää häiritseviä sekä 
paremmin kontrolloitavissa kuin psykoosipotilailla (p<0.001). Merkitsevää eroa ei ollut 
uskomuksessa äänten alkuperästä, kuulohallusinaatioiden äänenvoimakkuudessa ja 
alkamisiässä. 
- Skitsotyyppistä häiriötä sairastavien ja muiden psykoosipotilaiden välillä ei ollut 
merkitseviä eroja kuuloharhojen fenomenologisissa ominaisuuksissa lukuun ottamatta 
harhojen kuormittavuutta, joka oli vähäisempää skitsotyyppistä häiriötä sairastavilla 
(p=0.002).  

C 

So et al. 
2016 
Hollanti  
(42)  

- Neuroottisuus assosioitui merkitsevästi kuuloharhoista koettuun suurempaan 
kuormittavuuteen, äänten pahantahtoisuuteen ja vähäisempään kontrolloitavuuteen sekä 
terveillä että psykoosipotilailla. Kontrolleilla esiintyi vähemmän neuroottisuutta kuin 
terveillä ja psykoottisilla (p=.03). 
- Lapsuuden traumojen suurempi esiintyvyys ennusti kuulohallusinaatioiden kokemista 
kuormittavampina. 

C 

Sommer et 
al.  
2010 
Hollanti 
(43) 

- Terveillä ja psykoottista häiriötä sairastavilla esiintyi enemmän ajatusten ja puheen 
hajanaisuutta kuin kontrolleilla (p=.005). Hajanaisuuden vaikeusasteessa ja yleisyydessä ei 
ollut merkitseviä eroja terveiden ja psykoosipotilaiden välillä. 
- Ajatusten ja puheen köyhtyminen oli harvinaista terveillä ja kontrolleilla, ja sitä esiintyi 
merkitsevästi enemmän psykoottista häiriötä sairastavilla (p<.001). 

C 

Van Lutter-
veld et al. 
2014 
Hollanti  
(44) 

- Kortikaalinen paksuus oli suurimmalla osalla (60/68) tutkituista alueista psykoottista 
häiriötä sairastavilla pienin, terveillä toisiksi pienin ja kontrolleilla suurin.  

C 

Varese et 
al. 
2017 
Iso-
Britannia  
(45) 

- Psykoottista häiriötä sairastavilla oli merkitsevästi enemmän tavoitteita häiritseviä ja 
vähemmän tavoitteita tukevia kuulohallusinaatioita kuin terveillä. 
- Tavoitteiden saavuttamista häiritsevät kuulohallusinaatiot assosioituivat niiden suuremman 
kuormittavuuden kanssa (p<.05). 
- Tavoitteita tukevat kuulohallusinaatiot assosioituivat kokemukseen äänten suuremmasta 
miellyttävyydestä molemmilla ryhmillä, mutta assosiaatio oli merkitsevästi suurempi 
terveillä (p<.001). 

D 

Lyhenteiden ja merkkien selitykset: * osittain sama hollantilainen kohortti; Vs=versus, verrattuna;  ”overgeneral 

memory bias” = heikentynyt kyky palauttaa mieleen omaelämänkerrallisten ja ääniin liittyviä muistoja. 
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Taulukko 4. Verbaalisiin kuulohallusinaatioihin liittyvät löydökset 

psykoosipotilailla verrattuna terveisiin ääniä kuuleviin. 

Viite 

Äänten 
voimakkuus 

Äänten 
frekvenssi 

Äänten 
kesto  

Eri äänten 
määrä 

Kommentoivat 
äänet 

 Paikannus 
pään 

ulkopuolelle¹  
Alkamisikä 

Andrew et al. 2008 (11) ↑ ↑ ↑ - - ↔ - 
Baumeister et al. 2020 (25) - - - - - - - 
Cottam et al. 2011  (26) ↑ ↑ - -  ↔ - 
Daalman et al. 2011 (29)* ↔ ↑ ↑ ↔ - ↔ ↑ 
Daalman et al. 2012a (13) *  - - - - - - - 
Davies et al. 2001 (30) - ↑ - - - - - 
de Weijer et al. 2011 (31)* - ↑ - - - - ↑ 
Di Biase et al. 2020 (32)* ↔ ↑ - - - - - 
Diederen et al. 2010 (21)* ↔ ↑ ↑ ↑ - ↔ - 
Diederen et al. 2011 (33)* ↔ ↑ ↔ ↔ - ↔ ↔ 
Hill et al. 2012 (35) ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ - 
Honig et al. 1998 (7) - ↑ - - ↑ ↔ ↑ 
Kråkvik et al. 2015  (5) ↑ - - - ↔ - - 
Leudar et al. 1997  (37) - - - - ↑ ↔ - 
Moritz et al. 2008 (38) ↓ - - - - - - 
Peters et al. 2016  (39) - - - - ↑ - ↑ 
Powers et al. 2017 (8) ↑ ↔ - ↔ - ↔ ↑ 
Slotema et al. 2012 (41)* ↔ ↑ ↑ - - ↔ ↔ 
So et al. 2016 (42)* ↔ ↔ ↑  - ↔ - 
Varese et al. 2017 (45) ↑ ↑ - - - - - 

Viite 

Kontrol-
loitavuus 

Häiritsevyys 
arkitoimissa 

Kuormit-
tavuus  

Negatiivinen 
sisältö 

Uskomus 
ulkoisesta 

alkuperästä² 

Uskomus 
äänen 

pahuudesta 

Lapsuuden 
traumojen 
esiintyvyys 

Andrew et al. 2008 (11) ↓ - ↑ ↑ - ↑ ↔ 
Baumeister et al. 2020 (25) - - ↑ - - - ↔ 
Cottam et al. 2011  (26) - ↔ ↑ ↑ ↓ ↑ - 
Daalman et al. 2011 (29)* ↓ - ↑ ↑ ↓ - - 
Daalman et al. 2012a (13) *  - - - - - - ↔ 
Davies et al. 2001 (30) - - ↑ ↑ - - - 
de Weijer et al. 2011 (31)* ↓ - ↑ ↑ - - - 
Di Biase et al. 2020 (32)* - - ↑ - - - - 
Diederen et al. 2010 (21)* ↓ - ↑ ↑ ↓ - - 
Diederen et al. 2011 (33)* ↓ - ↑ ↑ ↔ - - 
Hill et al. 2012 (35) ↔ ↑ ↑ ↑ ↔ - - 
Honig et al. 1998 (7) ↓ ↑ - ↑ - - ↔ 
Kråkvik et al. 2015  (5) - - ↑ ↑ - - ↑ 
Leudar et al. 1997  (37) - - - ↑ - - - 
Moritz et al. 2008 (38) ↔ ↔ - - - - - 
Peters et al. 2016  (39) - - - - - - ↔ 
Powers et al. 2017 (8) ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ - 
Slotema et al. 2012 (41)* ↓ ↑ - ↑ ↓ - - 
So et al. 2016 (42)* ↓ ↑ ↑ ↑ ↔ ↑ ↑ 
Varese et al. 2017 (45) - ↑ ↑ - - - - 

Lyhenteiden selitykset: ↑ = merkitsevästi enemmän psykoosipotilailla kuin terveillä; ↓ = merkitsevästi vähemmän 

psykoosipotilailla kuin terveillä; ↔ = ei merkitsevää eroa psykoosipotilaiden ja terveiden välillä;  - = ei ole 

tutkittu/raportoitu tilastollista merkitsevyyttä; *osittain sama hollantilainen kohortti; ¹äänen aistiminen pään 

sisäpuolella tai pään ulkopuolella (esimerkiksi korvissa tai ympäristössä) kuuluvaksi; ²ulkoinen alkuperä tarkoittaa 
esimerkiksi yliluonnollista olentoa tai toista ihmistä (versus sisäinen alkuperä tarkoittaa omaa mieltä). 
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Taulukko 5. Aivojen muutokset psykoosipotilailla, ääniä kuulevilla terveillä ja 

kontrolleilla. 

Viite Muutokset psykoosipotilailla 
verrattuna terveisiin 

Muutokset psykoosipotilailla 
verrattuna kontrolleihin 

Muutokset terveillä  
verrattuna kontrolleihin 

de Weijer 
et al. 
(2011)*  
(31) 

↔MTR (vas. arcuate 
fasciculus) 
↓FA (vas. arcuate fasciculus, 
oik. kortikospinaalirata, bilat. 
uncinate fasciculus) 

↑MTR (vas. arcuate fasciculus) 
↓ FA (vas. arcuate fasciculus, 
oik. kortikospinaalirata, bilat. 
uncinate fasciculus) 

↑MTR (vas. arcuate 
fasciculus) 
↔ FA (vas. arcuate 
fasciculus, oik. 
kortikospinaalirata, 
bilat. uncinate 
fasciculus) 

Di Biase 
et al. 
(2020)* 
(32) 

↔FA (corpus callosumin genu 
ja splenium, anteriorinen 
capsula interna) 
↓ Kortikaalinen paksuus 

↓FA (corpus callosumin genu ja 
splenium, anteriorinen capsula 
interna)¹ 
↓Kortikaalinen paksuus 

↓FA (corpus callosumin 
genu ja splenium, 
anteriorinen capsula 
interna)¹ 
↔ Kortikaalinen 
paksuus 

Diederen 
et al. 
(2010)* 
(33) 

↑ aktivaatio (oik. 
presentraalinen poimu, oik. 
superiorinen parietaalilohko) 

↑aktivaatio (oik. presentraalinen 
poimu, oik. superiorinen 
parietaalilohko) 

↔aktivaatio (oik. 
presentraalinen poimu, 
oik. superiorinen 
parietaalilohko) 

Diederen 
et al. 
(2011)* 
(21) 

↔aktivaatio (bilat. 
inferiorinen frontaalinen 
poimu, insula, superiorinen 
temporaalinen poimu, 
supramarginaalinen poimu, 
postsentraalinen poimu, vas. 
presentraalinen poimu, 
inferiorinen parietaalilohko, 
superiorinen temporaalilohko 
ja oik. pikkuaivo) 

- - 

Garrison 
et al. 
(2019)* 
(34) 

↓bilat. paracingulate sulcuksen 
pituus 

↓bilat. paracingulate sulcuksen 
pituus 

↔bilat. paracingulate 
sulcuksen pituus 

Powers et 
al. (2020) 
(40) 

↔oik. paracingulate sulcuksen 
pituus 

↓oik. paracingulate sulcuksen 
pituus 

↓oik. paracingulate 
sulcuksen pituus 

van 
Lutterveld 
et al. 
(2014)* 
 (44)  

↓Kortikaalinen paksuus  ↓Kortikaalinen paksuus ↓Kortikaalinen paksuus 

Lyhenteiden ja merkkien selitykset: vas=vasen; oik=oikea; bilat=bilateraalinen; 

MTR=magneettitransferisuhde; FA=fraktionaalinen anisotropia; ↑ = merkitsevästi suurempi/enemmän;  

↓ = merkitsevästi pienempi/vähemmän; ↔ = ei tilastollisesti merkitsevää eroa; - = ei ole tutkittu tai ei ole 

raportoitu tilastollista merkitsevyyttä; ¹=merkitsevä ero vain alle 40-vuotiailla; * osittain sama 

hollantilainen kohortti.  
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5 Pohdinta 
 
Tutkielman aineistoon kuului 28 alkuperäisartikkelia, jotka käsittelivät verbaalisten 

kuulohallusinaatioiden fenomenologisia ominaisuuksia, sekä psykoosipotilaiden ja 

terveiden psyykkisiä traumoja, kognitiivisia poikkeavuuksia ja aivojen muutoksia 

(taulukko 2). Pohdinnassa keskitytään verbaalisten kuulohallusinaatioiden 

fenomenologisiin ominaisuuksiin ja kuormittavuuteen vaikuttaviin tekijöihin, sillä niitä 

tutkittiin eniten, ja löydökset olivat yhdenmukaisimpia tutkimusten välillä (taulukot 2-

5). Lisäksi pohditaan kuulohallusinaatioiden takia hoitoon hakeutumiseen vaikuttavia 

tekijöitä ja kuulohallusinaatioiden neurobiologista syntymekanismia. Tulosten 

tulkinnassa on huomioitava, että poikkileikkaustutkimuksista ei voida arvioida 

kausaalisuutta, ja tulosten yhteneväisyyttä tai eroavuutta saattaa vääristää se, että puolet 

tutkimuksista olivat osittain samoja tutkittavia käyttävän hollantilaisen työryhmän 

tekemiä. 

 

5.1 Fenomenologia, psyykkiset traumat ja kuormittavuus 

Terveiden ja psykoosipotilaiden verbaalisten kuulohallusinaatioiden fenomenologisissa 

ominaisuuksissa löytyi eroja ja samankaltaisuuksia (taulukko 4). Psykoosipotilailla 

verbaaliset kuulohallusinaatiot kestivät kerrallaan kauemmin, esiintyivät tiheämmin, 

alkoivat vanhempana, häiritsivät enemmän arkea, olivat sisällöltään negatiivisempia ja 

kommentoivampia, aiheuttivat enemmän kuormitusta ja olivat vähemmän 

kontrolloitavissa verrattuna terveisiin (taulukko 4). Psykoosipotilaat uskoivat terveitä 

useammin kuulohallusinaatioiden olevan pahantahtoisia (taulukko 4). Terveet uskoivat 

psykoosipotilaita useammin äänen alkuperän olevan oman mielen ulkopuolinen, 

useimmiten hengellinen olento (6,8,26,33,41). Verbaalisten kuulohallusinaatioiden 

fenomenologisista piirteistä äänten paikantaminen (eli aistiminen pään sisä- tai 

ulkopuolella kuuluvaksi), eri äänten lukumäärä ja äänenvoimakkuus olivat 

samankaltaisia psykoosipotilailla ja terveillä suurimmassa osassa kyseisiä 

ominaisuuksia mittaavista tutkimuksista (taulukko 4). Psyykkiset traumat olivat sekä 

ääniä kuulevilla terveillä että psykoosipotilailla kontrolliväestöä yleisempiä (13,39). 

Psyykkisten traumojen esiintyvyys eronnut psykoosipotilaiden ja terveiden välillä 

suurimmassa osassa tutkimuksista (taulukko 4). 

 



22 
 
Erityisesti psykoosipotilaiden verbaalisten kuulohallusinaatioiden negatiivisempi sisältö 

ja suurempi kuormittavuus, sekä uskomukset kuulohallusinaatioiden 

pahantahtoisuudesta erottelivat psykoosipotilaat ja terveet toisistaan, sillä yksikään 

tutkimus ei saanut niiden suhteen erisuuntaisia tuloksia (taulukko 4). 

Kuulohallusinaatioiden kuormittavuuteen, sisältöön ja niistä syntyviin uskomuksiin tai 

tulkintoihin vaikuttavat tekijät eivät olleet täysin selviä. Eri äänten määrä, aistiminen 

pään ulko- tai sisäpuolella kuuluvaksi ja äänenvoimakkuus olivat samankaltaisia 

psykoosipotilaiden ja terveiden välillä (taulukko 4), joten psykoosipotilaiden suurempi 

kuormitus ei vaikuta liittyvän kyseisiin ominaisuuksiin. Tiheämmin esiintyvät ja 

pidempään kestävät kuulohallusinaatiot olivat yleisempiä psykoosipotilailla (taulukko 

4), mutta Varesen työryhmä ei löytänyt assosiaatiota esiintymistiheyden ja keston, sekä 

kuormittavuuden välillä (45). On mahdollista, että suurempi kuormittavuus vaikuttaa 

äänten ominaisuuksiin, esimerkiksi lisää äänten esiintymistiheyttä ja kestoa.  

Psykoosipotilailla kuulohallusinaatioiden sisältö oli negatiivisempaa, eli uhkailevampaa 

ja herjaavampaa, enemmän kuulijan tekemisiä kommentoivaa ja tavoitteiden 

toteuttamista häiritsevää (45). Sisällöltään negatiiviset kuulohallusinaatiot liittyivät 

suurempaan kuormitukseen ja hoidon tarpeeseen (5,45). Kapur et al. (2003) esittämän 

hypoteesin mukaan kuulohallusinaatiot ovat sisäisiä ajatuksia tai muistoja, jotka 

ilmenevät poikkeavalla tavalla johtuen dopamiinivaikutukselle herkistymisestä (19), 

joten omat ajatukset ja muistot voivat vaikuttaa kuulohallusinaatioiden sisältöön. 

Terveet uskoivat psykoosipotilaita useammin äänen alkuperän eli agentin olevan oman 

mielen ulkopuolinen (6,8,26,33,41) ja hengellinen olento (8,13,26). Psykoosipotilaista 

48 % uskoi äänen agentin olevan oman mielen ulkopuolinen, useimmiten toinen henkilö 

(33 %) tai hengellinen olento (28 %) (6). Sekä psykoosipotilaat että terveet aistivat 

useimmiten kuuluvan pään sisällä tai korvissa (7,21,26,30,33,35,37,39), joten paikannus 

ei vaikuta liittyvän agenttiin, ja käsitteet tulee erottaa toisistaan. Terveet pystyivät 

kontrolloimaan kuulohallusinaatioiden alkamista ja loppumista paremmin kuin 

psykoosipotilaat (6-8,11,21,31-33,41,42), joten uskomus äänen ulkoisesta alkuperästä ei 

välttämättä johda huonompaan kontrolliin. Uskomukset kuulohallusinaatioiden 

kontrolloimattomuudesta assosioituivat kuormittavuuden lisääntymiseen (35). On 

pohdittu, ovatko osassa terveen väestön tutkimuksista kuulohallusinaatiot enemmänkin 

voimakkaita ajatuksia, jotka tutkimusmetodeista ja kulttuurista riippuen tulkitaan 

kuulohallusinaatioiksi (4). Tämä voisi selittää terveiden kuulohallusinaatioiden 

parempaa kontrolloitavuutta ja vähemmän negatiivista sisältöä.  
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Chadwick ja Birchwood et al. (1994) esittämän teorian perusteella uskomukset ja 

tulkinnat kuulohallusinaatioista määrittävät niiden kuormittavuutta enemmän kuin 

niiden sisältö, ja uskomukset äänten pahantahtoisuudesta ennustavat suurempaa 

kuormitusta ja mielialan laskua (10). Negatiiviset tulkinnat ja uskomukset 

kuulohallusinaatioiden pahantahtoisuudesta, kaikkivoipaisuudesta sekä vaarallisuudesta 

olivat psykoosipotilailla yleisempiä (8,11,26,35,42), ja toisaalta uskomukset äänten 

neutraaliudesta ja hyväntahtoisuudesta olivat terveillä yleisempiä (8,11,26,42). Andrew 

et al. (2008) ja So et al. (2016) totesivat uskomusten kuulohallusinaatioiden 

pahantahtoisuudesta assosioituvan suurempaan kuormittavuuteen (11,42). 

Kuormittavammat kuulohallusinaatiot ovat liittyneet psykoottista häiriötä sairastavilla 

ahdistuneisuuteen ja masennukseen (12). Masennus, ahdistuneisuus ja 

kuulohallusinaatioista aiheutuvat negatiiviset tunnereaktiot olivat yleisempiä 

psykoosipotilailla kuin terveillä katsauksen tulosten mukaan (5,11,30). Ahdistuneisuus 

liittyi uskomuksiin äänen vaarallisuudesta (35). Psykoosipotilaiden negatiivisemmat 

uskomukset ja tulkinnat kuulohallusinaatioista saattavat johtaa suurempaan 

kuormittavuuteen, ahdistuksen ja masennuksen oireisiin sekä hoidon tarpeeseen. On 

myös mahdollista, että ahdistuneisuus ja masennus altistavat tulkinnoille 

kuulohallusinaatioiden pahantahtoisuudesta, ja siten lisäävät niiden kuormittavuutta. 

Psykoosin dopamiinihypoteesia ja kognitiivisia teorioita yhdistävän mallin mukaan 

aivojen liiallinen dopamiiniherkistyminen muuttaa ulkoisten ärsykkeiden tulkintaa (53). 

Ärsykkeiden tulkinnan ja koetun merkityksen muuttuessa luodaan ilmiölle 

selitysmalleja, jotka eivät ole todenmukaisia, ja esimerkiksi kuulohallusinaatiot 

tulkitaan pahantahtoisiksi herkemmin (19,53). Dopamiinivaikutukselle herkistyminen 

on liitetty vaikeampiin psykoottisiin oireisiin kohonneessa psykoosiriskissä olevilla ja 

myöhemmin psykoosiin sairastuvilla henkilöillä (54). Terveillä ääniä kuulevilla 

dopamiinisynteesin kapasiteetti ei ole eronnut terveistä kontrolleista (54,55). 

Dopamiinisynteesin poikkeavuudet saattavat altistaa negatiivisten tulkintojen ja 

selitysmallien syntymiselle, jolloin kuulohallusinaatioiden ilmaantuessa terveille ei 

synny yhtä herkästi negatiivisia tulkintoja ja selitysmalleja, ja siten 

kuulohallusinaatioiden aiheuttama kuormittavuus on vähäisempää. 

Kognitiivisten teorioiden mukaan kuulohallusinaatioiden negatiivisemman ja 

pahantahtoisemman tulkinnan muodostumiseen vaikuttavat lapsuuden psyykkisten 

traumojen, traumoihin liittyvien oireiden ja kognitiivisten vääristymien suuremmat 

määrät (10,56). Katsauksen tulosten perusteella psykoosipotilailla oli terveitä enemmän 
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traumaan liittyviä oireita, kuten takaumia ja välttämiskäyttäytymistä (11,13). 

Psykoosipotilailla oli myös enemmän kognitiivisia vääristymiä (taipumusta 

hätiköityihin johtopäätöksiin, katastrofointiin ja binääriseen ajatteluun) kuin terveillä 

(11,13). Psyykkisiin traumoihin liittyvien oireiden suurempi määrä liittyi tulkintoihin 

kuulohallusinaatioiden pahantahtoisuudesta, ja jopa 25 % terveistä ja 78 % 

psykoosipotilaista täytti traumaperäisen stressihäiriön kriteerit (11). 

Dopamiinivaikutukselle herkistymisen on ajateltu suurenevan lapsuuden psyykkisten 

traumojen seurauksena, jolloin traumojen seurauksena ilmiöt ja tapahtumat tulkitaan 

herkemmin uhkaavammiksi (19,53). Psyykkisten traumojen esiintyvyys ei eronnut 

terveiden ja psykoosipotilaiden välillä viidessä tutkimuksessa (7,11,13,25,39), mutta 

kahdessa psyykkisiä traumoja oli psykoosipotilailla enemmän (5,42). So et al. (2016) 

mukaan lapsuuden traumojen suurempi esiintyvyys ennusti kuuloharhojen kokemista 

kuormittavampina, mutta Daalman et al. (2012) eivät löytäneet assosiaatiota lapsuuden 

traumojen ja kuormittavuuden välillä (13,42). Psyykkisten traumojen merkitys 

kuulohallusinaatioiden tulkinnan ja kuormittavuuden kannalta ei täten ollut katsauksen 

tulosten perusteella selvää. Jos terveillä on saman verran psyykkisiä traumoja kuin 

psykoosipotilailla, psyykkisten traumojen määrä ei luultavasti yksinään selitä 

psykoosipotilaiden negatiivisempia selitysmalleja ja suurempaa kuormitusta. 

Traumoihin liittyviä oireita ja kognitiivisia vääristymiä kuitenkin psykoosipotilailla oli 

enemmän, mitkä voivat osaltaan selittää psykoosipotilaiden suurempaa kuormitusta 

negatiivisten tulkintojen muodostumisen kautta. 

Psyykkiset traumat saattavat toimia riskitekijänä kuulohallusinaatioiden alkamiselle 

sekä terveillä että psykoosipotilailla. Verbaalisten kuulohallusinaatioiden esiintyminen 

assosioitui psyykkisten traumojen esiintyvyyteen sekä terveillä että psykoosipotilailla 

(13). Seksuaalisen hyväksikäytön riski oli 3-4-kertainen ja emotionaalisen 

hyväksikäytön riski 6-7-kertainen ääniä kuulevilla terveillä ja psykoosipotilailla 

verrattuna terveisiin kontrolleihin (13). Kuulohallusinaatioiden alkaminen liittyi 

stressitilanteeseen terveillä ja psykoosipotilailla saman verran yhdessä (26) ja enemmän 

psykoosipotilailla kahdessa tutkimuksessa (5,7). Psyykkisten traumojen on todettu 

assosioituvan vahvasti psykoosin puhkeamiseen (57). Psyykkisen trauman seurauksena 

syntyneiden dissosiatiivisten oireiden, kuten oman itsensä epätodelliseksi tuntemisen ja 

havaintojen vääristymisen, on todettu liittyvän vahvasti verbaalisten 

kuulohallusinaatioiden esiintymiseen sekä psykoosipotilailla että terveillä (58). 
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Dissosiatiiviset oireet saattavat toimia välittävänä tekijänä psyykkisten traumojen ja 

kuulohallusinaatioiden kehittymisen välillä (58).  

Terveillä saattaa olla psykologisia ja sosiaalisia selviytymismekanismeja, jotka 

vähentävät kuulohallusinaatioiden kuormittavuutta. Terveillä oli tietoisempi (”mindful”) 

suhtautuminen kuulohallusinaatioihin, parempi itsetunto ja itsehyväksyntä, sekä 

vähemmän tunne-elämän ongelmia kuin psykoosipotilailla (39). Terveet olivat 

paremmassa sosiaalisessa asemassa ja lähipiirin reaktio kuuloharhoihin oli 

positiivisempi kuin psykoosipotilailla (8,39). Hyvän itsetunnon, minäpystyvyyden ja 

sosiaalisen tuen on todettu aiemmin vähentävän kuulohallusinaatioiden kuormittavuutta 

(12). Uskonnollisilla terveillä oli positiivisemmat kokemukset kuulohallusinaatioista 

kuin ei-uskonnollisilla terveillä (26,30), ja terveet uskoivat useammin äänen olevan 

peräisin hengellisestä olennosta (6,8,26). Uskonnollisuus tai hengellisyys saattaa auttaa 

kuulohallusinaatioiden hyväksynnässä, sillä uskonnon kautta voidaan saada sosiaalista 

hyväksyntää kuulohallusinaatioille ja uskomuksille niiden alkuperästä. Äänten 

olemassaolon hyväksyntä ja ymmärtäminen ovat vähentäneet niiden kuormittavuutta 

terveillä ääniä kuulevilla (59). Terveet uskoivat useammin kuulohallusinaatioiden 

alkuperän olevan hyväntahtoinen (8,11,26,42), ja hyväntahtoisemmiksi sekä 

positiivisemmiksi tulkittujen äänten on todettu parantavan kykyä käyttää laajemmin 

psykologisia selviytymismekanismeja (10). Lisäksi terveillä saattaa olla paremmat 

mahdollisuudet käsitellä kuulohallusinaatioihin liittyvää kuormitusta ja psyykkisiä 

traumoja, sillä heillä ei esiintynyt vaikeutta palauttaa mieleen omaelämänkerrallisia ja 

ääniin liittyviä muistoja, kuten psykoosipotilailla (36).  

 

5.2 Hoitoon hakeutuminen ja siihen vaikuttavat tekijät 

Väestöotoksessa 7.3 %:lla oli esiintynyt verbaalisia kuulohallusinaatioita, ja heistä 84 % 

ei ollut koskaan hakenut terveydenhuollosta apua niiden takia, eikä käyttänyt lääkitystä 

niihin (29). Ei ole täysin selvää, mitkä tekijät saavat kuulohallusinaatioita kokevat 

henkilöt hakeutumaan terveydenhuoltoon niiden takia. Kråkvik et al. (2015) mukaan 

kuulohallusinaatiot olivat niiden takia hoitoon hakeutuneilla tiheämmin esiintyviä, 

vähemmän kontrolloitavissa, sisällöltään negatiivisempia ja kuormittavampia (5). 

Daalman et al. (2016) mukaan hoitoon hakeutumisen todennäköisyyttä kasvattivat 

kuulohallusinaatioiden suurempi kuormittavuus ja masennus (29). Katsauksen tulosten 

perusteella terveillä kuulohallusinaatiot olivat psykoosipotilaisiin verrattuna vähemmän 

kuormittavia, harvemmin esiintyviä, vähemmän negatiivisia sisällöltään ja paremmin 
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kontrolloitavissa, joten kyseiset piirteet voivat selittää terveiden pienempää tarvetta 

hoidolle. On huomioitava, että kuulohallusinaatioiden takia hoitoon hakeutuminen ei 

välttämättä tarkoita psykoosisairauden ilmaantumista, vaan hoitoon hakeutumisen 

taustalla voi olla muitakin mielenterveyden häiriöitä (5,29). 

Voidaan kyseenalaistaa, ovatko tässä tutkimuksessa määritellyt ääniä kuulevat terveet 

psyykkisesti terveitä, vaikka heillä ei psykoosisairautta olekaan todettu. Ääniä 

kuulevilla terveillä todettiin neuroottisuutta, ajatusten ja puheen hajanaisuutta sekä 

taipumusta tunneperusteiseen päätöksentekoon enemmän kuin terveillä kontrolleilla 

(36,42,43). Terveillä oli skitsotyyppisen häiriön piirteitä enemmän kuin kontrolleilla 

hollantilaisen työryhmän tutkimuksissa (43). Mielenterveyden häiriöiden takia ääniä 

kuulevat terveet hakeutuivat viiden vuoden seurannassa hoitoon jopa 4 kertaa terveitä 

kontrolleja useammin (29). Terveillä oli kuitenkin vähemmän ajatusten ja puheen 

köyhtymistä, negatiivisia oireita ja harhaluuloja kuin psykoosipotilailla (39,43). Suvussa 

psykoosisairauksia esiintyi psykoosipotilailla enemmän kuin terveillä, mutta muiden 

mielenterveyden häiriöiden suhteen eroa ei ollut (25). Psykoosin puhkeamisen riski-iän 

ohittaneista terveistä ääniä kuulevista 6.2 %:lle (5/81) kehittyi psykoottinen häiriö 

viidessä vuodessa (29). Tilastollisesti merkitsevää eroa ilmaantuvuudessa verrattuna 

kontrolleihin ei ollut, mutta se vaikutti suuremmalta kuin yleinen psykoottisten 

häiriöiden ilmaantuvuus (31.7/100 000 henkilövuotta eli 0.317 % henkilövuodessa) 

(60). Verbaalisten kuulohallusinaatioiden on todettu liittyvän suurempaan psykoosin 

puhkeamisen riskiin kohonneessa psykoosiriskissä olevilla, joista 47 %:lle kehittyi 

psykoottinen häiriö kahdessa vuodessa (16). Terveillä ääniä kuulevilla vaikuttaa olevan 

muuta tervettä väestöä suurempi riski mielenterveyden häiriöille ja oireilulle. Lisäksi 

heillä on mahdollisesti suurempi riski psykoosin puhkeamiselle, mutta asian 

selvittämiseksi tarvitaan enemmän pitkittäistutkimuksia ja suurempia otoskokoja. 

Verbaalisten kuulohallusinaatioiden alkamisikä oli keskimäärin terveillä 8-15-vuotiaana 

ja psykoosipotilailla 21-22-vuotiaana (6,8,39). Skitsofrenian puhkeamisen suurimman 

riski-iän on arvioitu olevan 15-35-vuotiaana, mikä sopii psykoosipotilaiden 

kuulohallusinaatioiden alkamisikään (61). Bartels-Velthuis et al. (2016) tekemässä 

yhdentoista vuoden seurantatutkimuksessa lapsuudessa (8-9 vuotiaana) alkaneet 

kuulohallusinaatiot loppuivat 94 %:lla (14). Aikuisilla esiintyvät kuulohallusinaatiot 

vaikuttavat pysyvämmältä ilmiöltä kuin lapsilla, sillä 86 %:lla aikuisista 

kuulohallusinaatiot jatkuivat viiden vuoden jälkeen (29). Lisäksi kuulohallusinaatioiden 

kuormittavuus terveillä ei lisääntynyt viiden vuoden seurannassa, eivätkä 
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fenomenologiset piirteet merkitsevästi muuttuneet (29). Lapsuusiän jälkeen jatkuneet 

kuulohallusinaatiot olivat yleisempiä niillä, joilla oli enemmän lapsuuden traumoja ja 

traumaperäisen stressihäiriön oireita (14). Verbaaliset kuulohallusinaatiot terveillä 

lapsilla saattavat olla pääosin kehitykseen liittyvä ilmiö, mutta pienellä osalla 

kuulohallusinaatiot jatkuvat aikuisuuteen. Psykoottisten oireiden ajallinen jatkuminen ja 

edelleen psykoosisairauden kehittyminen yksittäisiä psykoottisia oireita kokevilla on 

aiemmin liitetty psyykkisiin traumoihin, hallusinogeenisiin päihteisiin, 

miessukupuoleen ja maahanmuuttotaustaan (15). Lisäksi harhaluulojen on ajateltu 

lisäävän riskiä hallusinaatioiden jatkumiselle ja psykoosisairauden kehittymiselle (62).  

Ei tiedetä, miksi osalla terveistä verbaaliset kuulohallusinaatiot jatkuvat aikuisiässä, 

mutta eivät johda hoitoon hakeutumiseen tai aiheuta haittaa toimintakyvylle. 

Kuulohallusinaatioiden jatkumiseen vaikuttavia tekijöitä saattavat olla ympäristötekijät, 

kuten lapsuuden psyykkiset traumat, geneettinen riski, kuulohallusinaatioista syntyneet 

tulkinnat ja harhaluulot, sekä mielialan häiriöt. Tutkielman aineistossa oli vain yli 18-

vuotiaita terveitä, joten tulokset koskevat nimenomaan aikuispopulaatiota. Aikuisiässä 

oireilevien terveiden kuulohallusinaatiot vaikuttavat vähemmän patologiselta ilmiöltä, 

erityisesti kuormittavuuden kannalta, kuin psykoosipotilailla. Ainakin terveiden 

paremmat psykologiset selviytymismekanismit, sosiaalinen tuki, perimä ja vähäisempi 

taipumus negatiivisiin selitysmalleihin ovat mahdollisesti tekijöitä, joiden seurauksena 

kuulohallusinaatiot eivät koskaan kehity niin kuormittaviksi, että heille tulisi tarvetta 

hakeutua hoitoon niiden takia. Lisäksi erilainen neurobiologinen syntymekanismi 

kuulohallusinaatioiden taustalla voisi selittää, miksi kuulohallusinaatiot terveillä 

vaikuttavat vähemmän patologisilta kuin psykoosipotilailla. 

 

5.3 Aivojen muutokset 

Katsauksen aivokuvantamistutkimusten tulokset eivät olleet yhteneviä siitä, ovatko 

aivojen muutokset erilaisia vai samankaltaisia terveiden ja psykoosipotilaiden välillä 

(taulukko 5). Hollantilaisen työryhmän tulosten perusteella pelkästään 

psykoosipotilaille ominaisia aivojen muutoksia olivat kortikaalisen paksuuden 

pienentyminen, fraktionaalisen anisotropian pienentyminen laaja-alaisesti valkeassa 

aineessa, sekä oikeanpuoleisen kielellisen alueen aktivoituminen (31-33). 

Samankaltaisia rakenteellisia muutoksia terveiden ja psykoosipotilaiden välillä löysivät 

Powersin ja hollantilainen työryhmä (8,31,32,40). Vasemman arcuate fasciculuksen 

rakenteellisten muutosten ja verbaalisten kuulohallusinaatioiden välillä löytyi 
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assosiaatio sekä terveillä että psykoosipotilailla, ja muutosten ajateltiin liittyvän 

muistojen tai ajatusten poikkeavaan tulkintaan kuulohallusinaatioiksi (31). Valkean 

aineen fraktionaalinen anisotropia ei eronnut corpus callosumin genussa ja spleniumissa 

sekä capsula internan anteriorisissa osissa alle 40-vuotiailla terveillä ja 

psykoosipotilailla, ja oli molemmilla pienempi kuin terveillä kontrolleilla (32). Corpus 

callosumin genun muutosten ajateltiin liittyvän kuormittavuuteen, sillä fraktionaalinen 

anisotropia oli sitä pienempi, mitä kuormittavampia kuulohallusinaatiot olivat (32). 

Koska muutokset esiintyivät vain alle 40-vuotiailla terveillä ja psykoosipotilailla, niiden 

pohdittiin liittyvän yleiseen taipumukseen hallusinaatioille ja psykoottisille oireille (32). 

Hollantilainen työryhmä löysi samankaltaisia aivojen toiminnan muutoksia terveillä ja 

psykoosipotilailla; verbaalisten kuulohallusinaatioiden aikana aktivoituvissa 

aivoalueissa ei ollut merkitsevää eroa ryhmien välillä (21). Osittain samojen 

aivoalueiden aktivoitumista on aiemmin todettu psykoosipotilaiden verbaalisten 

kuulohallusinaatioiden aikana (20,21). Aktivoituviin aivoalueisiin kuuluivat 

bilateraaliset frontaaliset ja temporaaliset alueet, joiden on ajateltu toimivan aistillisten 

vihjeiden (”sensory cue”) havaitsemisessa, ja kielellisiin toimintoihin osallistuvat alueet 

(21). Tutkimuksen perusteella ei voida päätellä, onko kuulohallusinaatioiden taustalla 

samanlainen neurobiologinen syntymekanismi psykoosipotilailla ja terveillä, mutta 

tulokset viittaavat samojen aivoalueiden liittyvän kuulohallusinaatio-oireiluun sekä 

psykoosipotilailla että terveillä (21). 

Mahdollisesti verbaalisten kuulohallusinaatioiden aikana aivoissa aktivoituvat alueet ja 

yhteydet ovat samanlaisia psykoosipotilailla ja terveillä, mutta oireilua seuraavat 

selitysmallit äänille määrittävät, millaisia tunnereaktioita oireilusta seuraa, ja kuinka 

kuormittavia kuulohallusinaatiot ovat. Aivojen muutosten ja kuulohallusinaatioiden 

synnyn välisen yhteyden selvittäminen on haastavaa (20,21). Kuuloaivokuoren 

aktivoitumista on havaittu sekä kuulohallusinaatioita kokiessa, että kuvitellessa äänten 

kuulemista, joten alueen aktivaatio ei poissulje mahdollisuutta, että terveiden 

kuulohallusinaatiot ovat enemmänkin voimakkaita ajatuksia kuin hallusinaatioita (63). 

Katsauksen aineistossa olevien kuvantamistutkimusten vähäisen määrän ja pienten 

otoskokojen vuoksi pitkälle meneviä päätelmiä ei voida tehdä siitä, ovatko verbaalisten 

kuulohallusinaatioiden patofysiologiset mekanismit samanlaisia psykoosipotilaiden ja 

terveiden välillä.  
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5.4 Tutkielman rajoitteet 

Kirjallisuushaun ja aineiston valinnan on tehnyt kirjoittaja yksin, mikä voi lisätä riskiä 

relevanttien julkaisujen jäämisestä katsauksen ulkopuolelle ja kriteerejä täyttämättömien 

julkaisujen mukaan ottamista aineistoon. Epäselvyyksistä kriteerien täyttymisen suhteen 

kuitenkin keskusteltiin ohjaajan kanssa. Aineisto on haettu vain kahdesta tietokannasta, 

mikä lisää riskiä relevanttien julkaisujen poisjäämiselle. Edellä mainitut rajoitteet 

johtuvat pääosin siitä, että kyseessä oli opinnäytetyö, eikä resursseja ei ollut toteuttaa 

hakuja useammasta tietokannasta, tai käydä läpi aineistoa kahden tai useamman 

henkilön toimesta.  

Verbaalisten kuulohallusinaatioiden ominaisuuksien ja psyykkisten traumojen 

mittaaminen kyselyillä ja strukturoiduilla haastatteluilla saattavat tuottaa toisistaan 

eroavia tuloksia. Käytettyjä kyselyitä oli useita, joten tulokset eivät välttämättä ole 

vertailukelpoisia tutkimusten välillä. Lisäksi osaa tutkimusten kyselyistä ei validoitu, 

mikä lisää epäluotettavuutta. Aineiston tutkimuksista vain osassa seulottiin 

haastattelulla, olivatko äänet todellisia hallusinaatioita, vai enemmänkin ajatusten 

kaltaisia. Lisäksi vain osassa tutkimuksista määritettiin kriteerit kuulohallusinaatioiden 

esiintymistiheydelle ja/tai kestolle, mikä lisää tutkittavien kuulohallusinaatioiden 

heterogeenisyyttä. Osassa tutkimuksista ei poissuljettu terveiltä mielenterveyden 

häiriötä haastattelulla, vaan ne ilmoitettiin tutkittavan toimesta, mikä on todennäköisesti 

epäluotettavampaa. Lisäksi kaikissa tutkimuksissa ei varmennettu psykoottisen häiriön 

diagnoosia erillisellä strukturoidulla haastattelulla, vaan valittiin tutkittavat 

itseraportoidun diagnoosin tai sairauskertomusten diagnoosin perusteella.  

Näytönaste on arvioitu yhdeksässä tutkimuksessa hyvin heikoksi, kahdeksassatoista 

heikoksi ja yhdessä kohtalaiseksi. Kaikki tutkimukset olivat havainnoivia tutkimuksia, 

eli näytönaste oli kaikissa lähtökohtaisesti heikko. Lähes kaikki tutkimukset olivat 

poikkileikkaustutkimuksia, eli niiden tuloksista ei voida päätellä kausaalisuutta. 

Tutkimukset olivat otoskooltaan pieniä, sillä suurimmassa osassa terveiden ja 

psykoosipotilaiden määrä alittaa 200. Terveitä ääniä kuulevia on vaikeaa rekrytoida, 

josta pienet otoskoot ja samojen tutkittavien käyttäminen osittain johtuvat. Lisäksi eri 

tutkimusten tulosten vertailua keskenään saattaa vääristää se, että 50 % katsaukseen 

otetuista tutkimuksesta käytti tutkittavina osittain samoja terveitä ja psykoottista häiriötä 

sairastavia. Kyseiset tekijät vaikuttavat tutkielman tuloksiin ja niiden luotettavuuteen, 

joten ne tulee huomioida johtopäätöksiä tehdessä. 
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6 Johtopäätökset 
 
Katsauksen tulosten perusteella psykoottista häiriötä sairastavien ja terveiden 

verbaalisissa kuulohallusinaatioissa ja niihin liittyvissä tekijöissä on sekä 

eroavaisuuksia että yhtäläisyyksiä. Kuulohallusinaatiot olivat psykoottista häiriötä 

sairastavilla sisällöltään negatiivisempia ja aiheuttivat enemmän kuormitusta kuin 

terveillä. Psykoosipotilaat uskoivat useammin kuulohallusinaatioiden olevan 

pahantahtoisia, ja terveillä uskomukset hengellisestä sekä oman mielen ulkoisesta 

alkuperästä olivat yleisempiä. Terveillä kuulohallusinaatiot esiintyivät harvemmin, 

kestivät vähemmän kerrallaan, olivat paremmin kontrolloitavissa ja häiritsivät 

vähemmän arkitoimia. Samankaltaisia ominaisuuksia psykoosipotilaiden ja terveiden 

kuulohallusinaatioissa olivat äänen aistiminen pään sisällä tai korvissa kuuluvaksi, eri 

äänten lukumäärä ja äänenvoimakkuus. (Taulukko 4)  

Negatiivisemmat uskomukset ja tulkinnat kuulohallusinaatioista liittyvät niiden 

kuormittavuuden lisääntymiseen (10,11,35). Dopamiinivaikutukselle herkistyminen, 

psyykkiset traumat, masennus ja ahdistuneisuus voivat altistaa negatiivisten tulkintojen 

syntymiselle, ja siten lisätä kuulohallusinaatioiden kuormittavuutta (19,54-56). Terveillä 

on psykoosipotilaita paremmat psykologiset selviytymismekanismit ja sosiaalinen tuki, 

ja ne voivat vähentää kuulohallusinaatioiden kuormittavuutta (12,39). 

Kuulohallusinaatioiden negatiivisempi sisältö, suurempi kuormittavuus ja huonompi 

kontrolloitavuus aiheuttivat todennäköisemmin terveydenhuoltoon hakeutumisen (5,29). 

Psyykkiset traumat saattavat toimia riskitekijänä kuulohallusinaatioiden alkamiselle 

sekä psykoosipotilailla että terveillä (13,58). Terveillä lapsilla kuulohallusinaatiot 

saattavat olla pääosin kehitykseen liittyvä ilmiö, mutta pienellä osalla ne jatkuvat 

aikuisikään (14). Aikuisiässä oireilevien kuulohallusinaatiot vaikuttavat vähemmän 

patologiselta ilmiöltä kuin psykoottista häiriötä sairastavilla, ja suurimmalla osalla ne 

jatkuvat fenomenologisilta piirteiltään muuttumattomina (29). Terveillä ääniä kuulevilla 

oli muuta tervettä väestöä enemmän skitsotyyppisen häiriön piirteitä, ajatuksen ja 

puheen hajanaisuutta, ja kognitiivisia vääristymiä, sekä suurempi tarve hakeutua 

hoitoon mielenterveyden ongelmien takia (28,29,43). 

Aivokuvantamistutkimusten tulokset eivät olleet yhteneviä siitä, ovatko aivojen 

muutokset erilaisia vai samankaltaisia terveiden ja psykoosipotilaiden välillä, eikä 

niiden tuloksista voitu päätellä, onko kuulohallusinaatioiden taustalla samoja 

syntymekanismeja terveiden ja psykoosipotilaiden välillä. Aivojen 
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kuvantamistutkimuksia tulisi tehdä enemmän ja isommilla otoskoilla. Lisäksi 

psykoosipotilaita, terveitä ja kontrolleja keskenään vertailevia kuvantamistutkimuksia 

tulisi tehdä enemmän. Verbaalisten kuulohallusinaatioiden, terveiden ja psykoottisen 

häiriön diagnoosin osalta kriteerit tulee määritellä ennalta selkeästi ja käyttää 

strukturoituja diagnostisia haastatteluja tutkittavien mukaanottovaiheessa sekä 

mielenterveydenhäiriöiden poissulkemiseen terveillä, että psykoosidiagnoosien 

varmistamiseen. Jatkossa kannattaa tehdä pitkittäistutkimuksia, joissa vertaillaan 

psykoosipotilaita ja terveitä, joilla on verbaalisia kuulohallusinaatioita, ja selvittää 

kuulohallusinaatioiden ilmaantumiselle ja jatkumiselle altistavia tekijöitä. Lisäksi 

terveiden ja psykoosipotilaiden kokemaan erilaiseen kuormittavuuteen vaikuttavia 

tekijöitä olisi tärkeää tutkia enemmän, jotta voitaisiin selvittää, kuinka 

kuulohallusinaatioiden kuormittavuutta voidaan vähentää.  
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Liitteet 
 

Liite 1. MEDLINE-haun hakukomennot. 

Haku tehtiin Medline-tietokannan Advanced search – toiminnolla. Hakutermeistä 

”Hallucinations”, ”Psychotic Disorders” ja ”Schizophrenia” olivat Medical Subject 

Headings (MeSH) -asiasanoja ja niiden kohdilla käytettiin exp- ja focus-ominaisuuksia. 

Exp-ominaisuus tarkoittaa, että haussa huomioidaan hakutermin lisäksi sen spesifimmät 

alemmat termit. Focus-ominaisuus tarkoittaa, että haussa esiin tulevissa artikkeleissa 

hakusana on laitettu artikkelin pääasiasanaksi.  

1. exp Hallucinations/ 

2. auditory.mp 

3. auditory verbal hallucination*.mp. 

4. exp Psychotic Disorders/ 

5. exp Schizophrenia/ 

6. clinical.mp. 

7. nonclinical.mp. 

8. non-clinical.mp. 

9. healthy.mp. 

10. no need for care.mp. 

11. 1 and 2 

12. 3 or 11 

13. 4 or 5 or 6 

14. 7 or 8 or 9 or 10 

15. 12 and 13 and 14 

16. limit 15 to English language 

Liite 2. Pubmed – haun hakukomennot. 

("nonclinical"[All Fields] OR "non-clinical"[All Fields] OR "healthy"[All Fields] OR 
"no need for care"[All Fields]) AND ("psychotic disorders"[MeSH Terms] OR 
"schizophrenia"[All Fields] OR "clinical"[All Fields]) AND (("hallucinations"[MeSH 
Terms] AND ("auditorially"[All Fields] OR "auditory"[All Fields])) OR "auditory 
verbal hallucinations"[All Fields]) 


