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hyväksyttyyn 10–20-kytkentäjärjestelmään. Mittausta varten kallon ympärys mitataan, jotta elektrodit voidaan 

sijoittaa oikeisiin paikkoihin 10–20-järjestelmän mukaisesti. Tämä takaa luotettavan mittaustuloksen. Bioanalyytikon 

koulutuksessa EEG-elektrodien asettamista päänahkaan harjoitellaan yleensä teoreettisesti ennen kuin opiskelijoille 

annetaan mahdollisuus käytännön harjoitteluun. EEG-mittauslaitteiden ja ohjaajien rajallisen määrän vuoksi 
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käytännön harjoitteluun.  
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ihmisen päähän. Sovelluksen kehittelyssä noudatettiin käyttäjäkeskeistä lähestymistapaa varmistaaksemme, että 

sovelluksemme vetoaa kohderyhmäämme. Tavoitteena lopullisessa simulaattorissa oli EEG:n teoreettisen perustan 

opettaminen. Teorian tuli integroitua käytäntöön, joka tapahtuu simulaattorin avulla.  

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, saivatko opiskelijat myönteisiä oppimistuloksia ja oliko heillä positiivisia 
kokemuksia simulaattorista. Samanaikaisesti arvioitiin opiskelijoiden kokemuksia EEG-simulaattorista kahdella eri 
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toimivat opiskelijoiden oppimispäiväkirjat ja User Experience (UEQ) -kyselyn tulokset.  
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Abstract:  
The EEG measurement protocol is standardized and in use globally. The skull is measured to ensure that 
the electrodes are placed in the correct position. Measurements are necessary because skull sizes and 
shapes are different. Studies for placing electroencephalograph (EEG) electrodes on a human head are 
typically introduced theoretically before students are granted the opportunity to practice. Due to the 
limited availability of EEG equipment and supervisory staff, students encounter shortened practical 
training sessions and lengthy waiting periods transitioning from theory to practical components.  
The main aim of this project was to create a learning environment with game technologies to help students 
study electrode placement during the idle time between theory lessons and practical training. We set out 
to determine whether students experienced some learning gain and if they had a positive experience with 
the learning environment. We simultaneously assessed if fuzzy feedback is preferred over exact feedback. 
Additionally, the aim was to make use of a design-based approach with the information from a User 
Experience Questionnaire (UEQ) the EEG-simulator.  
Our group developed and tested a digital learning application that provides a 3D model of a human head, 
on which learners can practice placing EEG electrodes. We followed a user-centric design science approach 
to ensure our application appeals to our target audience. We used an observational post-test only design 
with two experimental groups and a control group. We applied a widely accepted user experience 
questionnaire to ascertain which of our two feedback systems elicited the best user experience. We also 
qualitatively analyzed diaries the students kept, as they worked with the learning environment, to better 
understand future development options for further maximizing the environment’s learning benefit.  
The overall application was well-received, and students opined that the application significantly enhanced 
their practical session experience. Although the post-test evaluation showed no difference between the 
two experimental groups, the user experience questionnaire showed that the fuzzy feedback system was 
preferred over the exact feedback. Furthermore, it was evident that students who had not used the 
learning environment struggled more to come to terms with the practical session. The personal experience 
recording by the students revealed several suggested improvements to the learning environment.  
We conclude that, with further development, this EEG placement learning application could address the 
idle period between demonstration lessons and practical training. We also venture to state that fuzzy 
feedback is preferred because of the high-fidelity mimicry of real teacher feedback. The last part of the 
research was to develop the EEG simulator so that it will increase theory learning with a simulator, that 
works, and this is ongoing. We have developed the last EEG simulator version with AR (augmented reality) 
mobile version that can be used with any smart devices. The future work is to test EEG application and 
does application influence student's theory learning process.  
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Lyhenteet: 
 

ad.  =  saakka, asti, varten 

AMK = ammattikorkeakoulu 

AR = Augmented Reality (lisätty todellisuus)  
 

EEG = Electroencephalography) (aivosähkökäyrä)  

EMG = Electromyography (lihassähkökäyrä) 

EOG = Electrooculography (silmän verkkokalvon lepopotentiaali) 

EKG = Electrocardiography (sydänsähkökäyrä)  

EPSP = Excitatory Postsynaptic Potential (eksitatorinen 

postsynaptinen potentiaali) 

Fuzzy-logic  = Sumea logiikka on matemaattisen logiikan laajennus, jossa propositiolla 
on diskreetin totuusarvon (tosi tai epätosi) sijasta reaalinen totuusarvo 
suljetulla välillä nollasta yhteen.  

GABA = Gamma-aminovoihappo, hermoston toimintaa jarruttava  

välittäjäaine  

GSR  =  Galvanic Skin Response (galvaaninen ihovaste)  

Inion =  kallonmittauspiste, niskakyhmy 

IPSP                =  Inhibitory Postsynaptic Potential (inhibitorinen postsynaptinen 
potentiaali) 

LFP  =  Local field potential 

MMG = Magnetomyography (mekanomyografia)  

Nasion = kallonmittauspiste, nenän yläosa 

pre-auricular =  korvakäytävästä oleva kallonmittauspiste 

UEQ = User Experience Questionnaire (käyttäjäkokemuskysely) 

 

 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Logiikka
https://fi.wikipedia.org/wiki/Propositiologiikka
https://fi.wikipedia.org/wiki/Diskreetti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Totuusarvo
https://fi.wikipedia.org/wiki/Reaaliluku
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suljettu_v%C3%A4li
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1 Johdanto 
 

Kliinisen neurofysiologian opintojakso kuuluu ammattikorkeakoulun bioanalytiikan koulutuksen 

oppimissuunnitelmaan. Eri ammattikorkeakouluissa kliinisen neurofysiologian opintojen laajuus 

vaihtelee. Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää kliinisen neurofysiologian perustutkimusten 

yleisperiaatteet ja käyttöindikaatiot. Opiskelija osaa tunnistaa yleisimmät EEG:ssä esiintyvät 

aivosähkökäyrät ja näissä havaittavat epileptistyyppiset muutokset. Opiskelija osaa kytkeä 

elektrodit EEG:ssä yleisesti käytetyn 10–20-järjestelmän mukaisesti.   

Kliininen neurofysiologia on kapea tieteenala ja bioanalytiikan koulutuksessa on vaikea kattaa 

kaikkea siihen kuuluvaa erikoisosaamista. Koulutuksessa kaikille opiskelijoille ei ole myöskään 

mahdollista tarjota käytännön harjoittelua keskussairaaloiden tai yliopistollisten sairaaloiden 

kliinisen neurofysiologian osastoilla, mikäli opiskelija ei erikoistu kliiniseen neurofysiologiaan 

koulutuksensa aikana. 

EEG-koulutuksen kehittämiseksi Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Turun 

ammattikorkeakoulun insinöörikoulutuksen yhteistyössä kehitettiin EEG-simulaattori, jonka 

tarkoituksena on pelillisin keinoin edesauttaa bioanalytiikan opiskelijoita oppimaan EEG:n teoriaa, 

tähän liittyviä kädentaitoja sekä elektrodien asettelua. Simulaattorin tarkoituksena on opettaa, 

kuinka elektrodit asetetaan kansainvälisen 10–20-järjestelmän mukaisesti ihmisen 3D-päämalliin. 

Lisäksi kehitetyn simulaattorin avulla halutaan varmistaa, että laboratoriotyöharjoittelu kliinisen 

neurofysiologian erikoisalalta pysyy myös jatkossa bioanalytiikan koulutuksessa.  

Turun ammattikorkeakoulussa kehitetyn EEG-simulaattorin avulla opiskelijat harjoittelevat EEG-

elektrodien asettelua ihmisen päähän, ja tunnistavat yleisimmät EEG:n tuottamat aivosähkökäyrän 

muodot sekä mahdollisesta virheellisestä kytkennästä aiheutuneet muutokset. Tässä 

maisteritutkielmassa arvioidaan kehitetyn EEG-simulaattorin/oppimispelin käytettävyyttä, sekä 

vaikutusta opiskelijoiden oppimiseen. Aiemmin vastaavaa EEG-simulaattoria ei ole kehitetty 

opetustarkoitukseen, joten tässä tutkimuksessa saadut tulokset edesauttavat bioanalytiikan 

opetusta tulevaisuudessa hyödyntäen uusia digiteknologian terveysalalle tuomia mahdollisuuksia. 
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2 Kliinisen neurofysiologian opinnot bioanalytiikan koulutuksessa 
 

Suomessa bioanalytiikan koulutusta järjestetään kuudessa ammattikorkeakoulussa (Turku, Helsinki, 

Tampere, Kuopio, Oulu ja Vaasa). Koulutuksen pituus on kolme ja puoli vuotta. Taulukossa 1 on 

kuvattuna Turun ammattikorkeakoulun bioanalytiikan koulutuksen oppimistavoitteet kliinisen 

neurofysiologian perusopintojaksolle. Muiden ammattikorkeakoulujen osalta kliinisen 

neurofysiologian opintojakson toteutus ja oppimistavoitteet ovat melko yhtenevät. Tässä 

tutkimuksessa analysoitiin Turun ammattikorkeakoulussa kehitetyn EEG-simulaattorin avulla 

toteutettua EEG-opetusta ja simulaattorin soveltuvuutta bioanalytiikan koulutuksen 

opetustarkoitukseen. Tutkimukseen osallistui 42 toisen vuoden bioanalytiikan opiskelijaa. Heidän 

tehtävänänsä oli harjoitella EEG-kytkentöjä simulaattorin kahdella eri palautejärjestelmällä (Fuzzy 

ja Exact). Harjoittelu toteutettiin EEG-elektrodien 10–20-kytkentäjärjestelmää käyttäen. Lisäksi 

opiskelijat opettelivat tunnistamaan simulaattorin avulla EEG:hen liittyviä yleisimpiä 

aivosähkökäyrän muotoja sekä mahdollisia virheellisestä elektrodien kytkennästä johtuvia 

muutoksia. (Turku AMK, 2020). 

 

2.1 EEG:n mittaukseen liittyvät oppimistavoitteet kliinisen neurofysiologian opintojaksolla  
 

Kliinisen neurofysiologian opintojaksolla opiskellaan EEG:n mittausperiaatteita ja opiskellaan 

tunnistamaan terveen henkilön tuottamat yleisimmät aivosähkökäyrät ja erottamaan ne 

mahdollisesta patologisesta muutoksesta.  Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää 

EEG:n mittauksen diagnostisen merkityksen osana potilaan neurologista hoitoketjua. Lisäksi 

opintojaksolla opiskellaan tunnistamaan, mitä erilaisia tutkimusmenetelmiä kliiniseen 

neurofysiologiaan kuuluu ja millaisia sairauksia on mahdollista diagnosoida näillä tutkimuksilla. 

(Turku AMK, 2020). 
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Taulukko 1. Kliinisen neurofysiologian kurssin EEG:n mittaukseen liittyvät oppimistavoitteet Turun 
ammattikorkeakoulun bioanalytiikan koulutuksessa. Harmaaksi merkityt ovat opinjakson yleisiä tavoitteita 
eivät korostu EEG-simulaattori oppimisessa. 

Tuntea elektrodien nimeämisen pääpiirteet (aivot) 

Tunnistaa silmän sulkemisen ja silmän avautumisreaktiot EEG:ssä 

Tunnistaa yleisimmät aivosähkökäyrän virhelähteet (EKG, pulssi, lihakset, vaihtovirta, silmäliike) 

Ymmärtää provokaatioiden merkitys EEG:ssä 

Ymmärtää ylimääräisten bipolaaristen kanavien (EOG, EKG, EMG) merkitys EEG:ssä 

Ymmärtää mitä eri elektrodit EEG:ssä mittaavat 

Oppia tuottamaan teknisesti laadukas aivosähkökäyrä  

Tunnistaa unen aikaiset ilmiöt EEG-käyrällä (hitaat silmänliikkeet, alfa-aktiivisuuden katoaminen, 
vertexaallot, spindelit, K-kompleksit). 

 

 

3. EEG (Elektroenkefalografia) 
 

 

EEG:n mittauksessa aivojen sähköisen toiminnan synnyttämät signaalit ovat peräisin lähinnä 

isoaivokuorelta.  Isoaivokuoren pinnan soluista noin 80 % on pyramidaalisoluja. Kaikkien 

hermosolujen aiheuttamat sähkövirtaukset vaikuttavat EEG-signaalin syntyyn, vaikka muiden 

hermosolujen osuus onkin pieni verrattuna pyramidaalisoluihin (Jackson & Bolger 2014; Thakor 

2009). Aktivoitunut hermosolu synnyttää virtadipolin lähteen ja nielun välillä. Jos suuri joukko 

hermosoluja toimii synkronisesti, dipolit voivat summautua synnyttäen aivokuorelle riittävän 

suuren sähkökentän näkyäkseen EEG:llä. EEG rekisteröi virtadipolien muodostamaa potentiaalieroa 

verrattuna referenssielektrodiin. 

Aivojen sähköisen toiminnan rekisteröinti voidaan toteuttaa joko kallonsisäisillä tai päänahkaan 

kiinnitettyjen elektrodien avulla. Kallonsisäiset mittaukset tehdään vain vaikeaa epilepsiaa 

sairastaville ja muissa tapauksissa ensisijainen menetelmä on pinta-EEG.  Tässä maisteritutkielmassa 

käsitellään vain pinta-EEG:tä eli EEG:tä. Pinta-EEG perustuu päänahkaan kiinnitettyihin 
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elektrodeihin ja niiden avulla todettavaan aivojen sähköisen toiminnan mittaamiseen. Yleistäen 

kuvattuna EEG mittaa aivokuoren hermosolujen synnyttämiä sähkökentän muutoksia. Menetelmä 

havaitsee synkronisen hermosolujoukon muodostamia kenttäpotentiaalisia muutoksia, koska 

mittaus perustuu kokonaan vertailuun referenssisignaalin kanssa. EEG:llä tuotettu aivosähkökäyrä 

kuvaa tyypillisesti eri aivoalueiden muodostamien hermoverkostojen toimintaa joko tutkittavan 

unen tai valveillaolon aikana. (Kandel et al., 2013). 

 

3.1 EEG-signaalin muodostuminen 
 

Eksitatoriset postsynaptiset potentiaalit (EPSP) ovat membraani jännite postsynaptisissa soluissa, 

jotka seuraavat positiivisten varautuvien ionien sisäänvirtausta (yleensä Na+). Inhibitoriset post- 

synaptiset potentiaalit (IPSP) ovat sähkövaraus, joka kerääntyy postsynaptiseen kalvoon estäen 

toimintapotentiaalin synnyttämisen. EEG:ssä mitattava signaali syntyy pääasiallisesti EPSP:n sekä 

IPSP:n aikaansaamien kenttäpotentiaalien kautta (Hari, R. & Puce, A., 2017). EPSP:ssä positiivisesti 

varautuneet ionit virtaavat postsynaptiseen terminaaliin tai negatiivisesti varautuneet ionit 

virtaavat solusta solunulkoiseen tilaan. IPSP puolestaan syntyy, kun joko negatiivisesti varautuneet 

ionit virtaavat postsynaptiseen terminaaliin tai positiivisesti varautuneet ionit sieltä ulos. EPSP:ssä 

positiivisten ionien virtaaminen postsynaptiseen terminaaliin saa aikaan paikallisen negatiivisen 

varauksen solunulkoiseen tilaan. Tämä paikallinen negatiivinen varaus muodostaa jännite-eron 

pyramidaalisolujen edempänä olevien osien kanssa. Lähellä kallonpintaa olevien apikaalisten 

dendriittien ja syvempänä aivoissa olevan hermosolun sooman välille muodostuu näin dipoli, jossa 

suhteellisesti positiivisemmasta osasta virtaa ioneja kohti synapsia (kuva 1). (Hari, R. & Puce, A., 

2017; Hirvonen, 2012). EEG:ssä kallonpintaan kiinnitetyt elektrodit näkevät kenttäpotentiaalin 

muutoksen ja rekisteröivät potentiaalin muutoksen. Yksittäisen hermosolun tuottama sähköinen 

potentiaali on liian pieni tuottamaan EEG-rekisteröintiin tarvittavaa sähköistä signaalia. Tämän 

vuoksi EEG-signaalin syntyyn tarvitaan useiden tuhansien neuronien aktiivisuuden summautumista 

(kuva 4) (Holmes, Gregory L. and Khazipov, Roustem, 2007). IPSP:ssä puolestaan postsynaptiseen 

terminaaliin kulkeutuvat negatiivisesti varautuneet ionit saavat aikaan paikallisen positiivisen 

varauksen solunulkoiseen tilaan. Tämä positiivinen varaus muodostaa vastaavanlaisesti dipolin 

hermosolun edempänä olevien osien kanssa. (Hari, R. & Puce, A., 2017; Hirvonen, 2012). Kun 

eksitatorisessa synapsissa positiivisesti varautuneet ionit virtaavat solun sisään, solunulkoiseen 
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tilaan muodostuu ”virtanielu”, ja tästä syntyy virtadipoli. Tällöin solunulkoisessa tilassa on 

negatiivinen varaus. Tämä johtaa siihen, että edempänä solunulkoisessa tilassa oleva osa on 

positiivisemmin varautunut, ja siellä olevat ionit muodostavat dipolin negatiivisen solunulkoisen 

tilan kanssa ja virta kulkee täältä kohti synapsia (”lähde”) (kuva 1). (Hirvonen, 2012). 

 

Kuva 1. Virtanielu. EPSP aikaansaama positiivisesti varautuneiden ionien virtaus hermosolun 

postsynaptiseen terminaaliin. Näin ollen syntyy paikallisesti negatiivista varausta solun ulkoisessa 

tilassa. Solun ulkoisen tilan negatiivinen varaus muodostaa dipolin lähellä kalloa olevan apikaalisen 

dendriittien suhteen. Tämä aiheuttaa positiivisen virran kohti synapsia. Lähde: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1684/epd.2020.1217?af=R 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1684/epd.2020.1217?af=R
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Kuva 2. EEG-mittaus. Kuvassa kallon pinnalla rekisteröitävät EEG-elektrodit. EEG mittaa 

bioelektronisia virtauksia kallon pinnasta.  Pyramidaalisolujen dendriitit ovat organisoituneet 

aivokuorelle ja niihin muodostuva ekstrasellulaarinen virta on rekisteröitävissä kallon pinnalta. 

EEG:ssä mitataan EPSP:n ja IPSP:n aiheuttamien paikallisten positiivisten ja negatiivisten varausten 

summautumista. Lähde: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-04573-9_2 

 

EEG-käyrällä aivojen syvien osien toimintaa nähdään lähinnä välillisesti. Isoaivokuoren pinnalla on 

runsaasti neuroneja ja päänahassa EEG-elektrodien etäisyydet ovat suhteellisen pienet. Syvempien 

aivokerrosten aktivisuutta on vaikea havaita EEG:llä, koska jännitteen suuruus pienenee suhteessa 

etäisyyden neliöön. Tällöin näemme pintalähteet paremmin kuin syvät lähteet. (Kuva3)   (Holmes, 

G., L. & Khazipov, 2007; Klein & Thorne, 2006).  

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-04573-9_2
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Kuva 3. EEG-elektrodi mittaa isoaivokuoren hermosolujen (pyramidaalisolujen) aikaansaamaa 

summa-aktiivisuutta. Lähde: Mukaillen Bears ym., 2007. Isoaivojen kuorikerros muodostuu useista 

erilaisista hermosolujen ja solurakenteiden kerroksista. Näitä kerroksia ovat mm. runsaasti 

hermosolujen aksoneja sisältävä molekulaarikerros (VI), ulompi (V) ja sisempi jyväsolukerros (IV), 

ulompi (III) ja sisempi pyramidaalisolukerros (II) ja monimuotoisten solujen kerros (I), joka sisältää 

pyramidaalisolujen lisäksi erilaisia välineuroneja. Eri hermosolutyypeistä pyramidaalisolut ovat 

suuria ja organisoituneet samansuuntaisesti sijaitsevia soluja, jotka voivat olla läpimitaltaan jopa 

0,1 mm paksuja. (Holmes, Gregory L. and Khazipov, Roustem, 2007). 

 

EEG-rekisteröinnissä aivojen sähköisen toiminnan havaitseminen edellyttää samanaikaisten 

synaptisten potentiaalien riittävän suurta aktiivisuutta päänahan alueilla joihin elektrodit on 

kytketty. Jotta EEG:ssä näkyisi hermosolujen sähköistä toimintaa, tulisi sähköisen kentän 

synnyttämien aaltojen olla riittävän laajoja, ja riittävän lähellä rekisteröivää elektrodia (kuva 2 ja 

kuva 3)  (Olejniczak, 2006). EEG-signaalin havaitsemiseksi riittävä aivokuoren pinta-ala on noin 5 

cm2. Mittausherkkyyden kasvattamiseksi EEG-rekisteröinneissä käytetään noin kymmenkertaista 

vahvistusta verrattaessa aivokuorelta toteutettavaan syvärekisteröintiin (elektrokortikografia). 

(Hari, R. & Puce, A., 2017).  
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3.2 EEG-signaalin referointi ja sen merkitys 

 
EEG:ssä signaalia verrataan referenssisignaaliin. EEG-signaalin vertailuelektrodina eli referenssinä 

voidaan käyttää monia eri versiota. Kallon sisäisessä EEG:ssä referenssinä käytetään usein 

vierekkäisiä elektrodeja (bipolar referencing).  Pinta-EEG:ssä käytetään referenssinä kehon 

kokonaan sähköisesti ns. ”hiljaisia” -kohtia, jotka toimivat inaktiivisena referenssinä EEG:ssä (Nunez, 

1981). EEG:ssä käytetään yleensä nenässä, korvalehdissä tai kartiolisäkkeessä olevaa referenssiä. 

Tämän lisäksi voidaan analyysivaiheessa käyttää keskiarvoa laskettuna kaikkien EEG-elektrodien yli 

(Hari, R. & Puce, A., 2017). EEG-rekisteröinnissä voidaan käyttää sekä bipolaari- että 

unipolaarikytkentöjä, jolloin saadaan kattavampi kuva aivoalueista sekä pitkittäis- että 

poikittaissuunnassa. Kliinisessä käytössä on nykyään EEG-myssy. (Koivu ym. 2006, 72–77).  

 

3.3 Kliinisesti merkittävät EEG-rytmit ja niiden patologia 

 

EEG on kliinisen neurofysiologian laboratoriossa suhteellisen yleisesti käytettävä 

tutkimusmenetelmä, jolla kuvataan aivojen toimintaa. Kliinistä EEG:tä rekisteröidään tyypillisesti 

rauhallisessa tilassa, hereillä ollessa ja unen aikana (Evacsgo, 2020). EEG-rekisteröinnin tulos 

koostuu monimutkaisista biorytmeistä, jotka johtuvat aivojen sähköisestä aktiivisuudesta 

tutkimuksen eri tilanteesta, kuten tutkittavan valveillaolosta tai unitilasta (kuva 4). Ihmisillä esiintyy 

monenlaisia EEG-signaaleja, eikä ”normaalia” aivotoimintaa voi kuvata yksittäisellä rytmillä, 

ominaisuudella tai ominaispiirteellä. 

EEG-mittaustulos koostuu joukosta eritaajuisia aivorytmejä sekä aistiärsykkeiden herättämistä 

herätevasteista. EEG:n hidasaaltotoiminnan aikana aivokuoren ja talamuksen hermosolujoukkojen 

aktiivisuus esiintyy tietyllä rytmisyydellä eli taajuudella. Tämän rytmisyyden on todettu olevan 

yhteydessä uneliaisuuteen ja syvään uneen. EEG:n desynkronisaation on havaittu olevan yhteydessä 

vireystilaan ja aktiivisuuden tehostumiseen vilkeunen (REM-unen) aikana (Soininen & Riekkinen, 

2001). Poikkeuksena tästä on erittäin hidas EEG-rytmi, joka viittaa aivokuolemaan, tai 

terminaalialueen toimintaan. Tästä johtuen EEG-mittalaitteisiin on asetettu kliinisesti merkittävät 

rajat, jotka ovat tärkeitä psykofysiologian kannalta. Psykofysiologiset mittaukset ovat mittauksia, 

joissa pyritään epäsuorasti havainnoimaan henkilön autonomista hermostoa, aivojen sähköistä 

toimintaa tai elimistön metaboliaa muutoksen havainnoimisen kautta. Normaaleilla aikuisilla hidas 

frekvenssi on (0.3–7/sekunti) ja erittäin nopea frekvenssi (8–13/sekunti). (Schomer ym., 2010). 
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Lisäksi on olemassa erittäin hitaita rytmejä ja erittäin nopeita rytmejä, joilla ei ole merkittävää roolia 

kliinisen EEG-rekisteröinnin kannalta. 

 

 

 

Kuva 4. EEG-rytmit. EEG-aaltoja on erilaisia, ja niillä on eri frekvenssit. Frekvenssi on taajuus. 

Aivojen normaalitoiminta − kliininen näkökulma: 
 

Aivojen normaalitoiminnassa havaitaan erilaisuutta, kun potilas on hereillä, torkuksissa ja unessa. 

Lisäksi lapsien ja aikuisten välillä havaittava EEG-aktiivisuus on erilaista. Normaalissa 

aivosähkökäyrässä on rytmistä alfatoimintaa, joka painottuu aivopuoliskon takaosiin.  Alfarytmisyys 

lisääntyy, kun potilas sulkee silmänsä.  Muita EEG-aaltotaajuuksia ovat delta (< 1–4 Hz), theeta (4–

8 Hz), alfa (8–13 Hz), beeta (13–30 Hz) ja gamma (>30Hz) (Hari, R. & Puce, A., 2017; Mervaala, E., 

Haaksiluoto, E., Himanen, S., Jääskeläinen, S., Kallio, M., Vanhatalo, S. & Ahtola, E., 2018), jossa 

EEG:n paljain silmin näkyvät taajuudet sijoittuvat pääasiassa 1–20 Hz välille.  

EEG:ssä selvin rytmi on alfarytmi, jonka taajuus on välillä 8–13 Hz, ja jonka värähtelyamplitudi on 

tyypillisesti 5–100 μV välillä (lapsilla jopa 200 µV). Alfarytmi syntyy takaraivolohkoissa, 

näköaivokuorella. Alfarytmiä esiintyy kaikilla valveilla olevilla terveillä henkilöillä silmien sulkemisen 

yhteydessä. Ihmisen yrittäessä visualisoida mitä tahansa kuvaa silmien ollessa auki alfa-aallot 

vaimenevat. Tällöin aivojen toiminnallisuus ja sähköinen aktiivisuus kasvaa edelleen 

 

Gammarytmi >30 Hz 

(Δ) deltarytmi 1–4 Hz 

(θ) theetarytmi 4–8 Hz 

(α) alfarytmi 8–13 Hz 

(β) beetarytmi 13–30 Hz 
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ajatustoiminnan lisääntymisessä. Ihmisen väsyessä alfa-taustarytmi ei näy tai se on normaalia 

hitaampaa. Lisäksi erilaiset ihmisen jännitystilat voivat vääristää tai estää kokonaan taustarytmin 

esille tulon  (Lauronen, 2017). Nykyisin ajatellaan, että alfarytmit liittyvät tarkkaavaisuuteen (Palva 

& Palva, 2011). Somatomotorisella isoaivokuorella alfataajuisia oskillaatioita kutsutaan myyrytmiksi. 

Myyrytmin taajuus on 8–13 Hz ja amplitudi jopa >50 μV. Myyrytmin parametrit ovat samanlaisia 

kuin normaalin alfarytmin, mutta myyrytmi eroaa alfarytmistä topografialtaan ja se liittyy motorisen 

aivokuoren toimintamekanismeihin. Silmämääräisesti havaittavaa myyrytmiä tavataan 5–15 %:lla 

henkilöistä aivojen keskialueella. Μyyrytmin amplitudi pienenee ihmisen motoristen toimintojen 

aktivoituessa tai somatosensorisen stimulaation myötä. Kliinisesti rutiininomaisessa EEG-

mittauksessa myyrytmillä tai sen muutoksilla ei ole merkitystä. (Hari, R. & Puce, A., 2017). 

Beetarytmin taajuus on välillä 13–30 Hz, jolloin värähtelyaaltojen amplitudi voi olla jopa 50 μV. 

Beetarytmejä voidaan havaita parhaiten yksittäisen gyruksen eli aivopoimun alueella, ja 

beetarytmiä nähdään tyypillisimmin aivojen etuosiin painottuen. Beetatoimintaa näkyy parhaiten 

etuaivojen alueella, kun ihminen on väsynyt. Fysiologiset beeta-aktiivisuudet voidaan luokitella 

seuraavasti: 1) etualueen beeta, joka on varsin yleinen, voi olla nopea; ei yhteyttä fysiologiseen 

rytmiin, 2) keskialueen beeta, ei yleisesti perustu myyrytmiin, mutta yleensä sekoittuu myyrytmiin, 

3) taka-alueen beeta, yleensä nopea alfaa vastaava, reaktiivinen alfarytmi, 4) leviävä beeta, jolla ei 

ole yhteyttä fysiologiseen rytmiin. 

Beeta-aktiivisuuteen vaikuttaa kliinisesti merkittävästi keskushermosto (CNS) ja siihen vaikuttavat 

lääkkeet (Schomer ym., 2010).  

Theetarytmin taajuus on tyypillisesti 4–8 Hz välillä amplitudin ollessa 20–100 μV. Theetarytmiä 

havaitaan, kun ihminen esimerkiksi nukkuu, torkkuu tai on unia näkevässä REM-unessa. Theetarytmi 

tiedetään liittyvän kiinteästi muistiin ja kognitiivisten toimintojen säätelyyn (Duprez, Gulbinaite & 

Cohen, 2019;  Duprez, Gulbinaite, & Cohen, 2020; Mervaala, E., Haaksiluoto, E., Himanen, S., 

Jääskeläinen, S., Kallio, M., Vanhatalo, S. & Ahtola, E., 2018. Hidas theeta- ja deltarytmi ovat 

yhteydessä asetyylikoliiniaktiivisuuteen ja keskus-asetyylikoliinin kulkureittiin (Schomer ym., 2010). 

Theetarytmi hallitsee lapsuudessa ja unen aikana (Portnov, 2020). 

Deltarytmi, jonka taajuus on 1–4 Hz välillä ja amplitudi on 20–200 μV, esiintyy tyypillisesti ihmisen 

ollessa syvässä unessa tai kevyessä anestesiassa. (Hari, R. & Puce, A., 2017). 
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Gamma-rytmit ovat frekvenssiltään noin 40 Hz. Kyseiset gammaoskillaatiot havaitaan sensorisen, 

kognitiivisen ja motorisen toiminnan yhteydessä. Gammaoskillaatio voi olla yhteydessä sensoriseen 

tietoon ja sensorimotoriseen integraatiotoimintaan. Korkeaa gamma-aktiivisuutta tavataan myös 

ajatustyön ja motoristen toimintojen yhteydessä (Fries, 2005; Schomer ym., 2010; Park ym., 2011). 

 

EEG-toiminnassa havaittavia patologisia signaaleja 
 

Beetarytmit liittyvät sensorimotorisiin toimintoihin. β-rytmin lisääntyminen liittyy tavallisesti 

ahdistukseen, masennukseen tai siihen, että henkilö on anestesian alaisena. (Portnov, 2020). 

Beetarytmin esiintyminen tavallisissa kognitiivisissa toiminnoissa on kuitenkin todettu (Spitzer & 

Haegens, 2017).  Beetatoimintaa lisäävät myös rauhoittavat lääkeaineet kuten bentsodiatsepiinit ja 

barbituraatit. Beetatoimintaan liittyy GABA:n ja bentsodiatsepiinien sitoutuminen GABA-

reseptorikompleksiin, jotka allosteerisen modulaation seurauksesta pidentävät solukalvossa olevan 

kloridi-ionikanavan aukioloaikaa. Tämä kasvattaa solukalvon jännitettä, jota seuraa hermosolun 

hyperpolarisoituminen ja hermoimpulssin kulun estyminen  (Leppävuori Antero, 2002). 

Beetatoiminta liittyy myös potilaan fyysiseen liikehdintään, jonka vuoksi esimerkiksi Parkinson-

potilaalla voidaan nähdä voimakasta beetatoimintaa EEG:ssä  (Engel & Fries, 2010). 

Deltarytmi, jonka taajuus on 1–4 Hz välillä ja amplitudi on 20–200 μV, esiintyy tyypillisesti ihmisen 

ollessa syvässä unessa tai kevyessä anestesiassa. Neurologisilla potilailla deltarytmiä havaitaan 

voimakkaissa yleishäiriötiloissa, jolloin aivojen toiminta on voimakkaasti häiriintynyttä kauttaaltaan. 

(Evacsgo, 2020). Aivosähkökäyrä, joka sisältää valvetilassa yli 15 % theeta- ja delta-aaltoja, joiden 

amplitudi on yli 40 μV, voidaan katsoa patologiseksi.  (Hari, R. & Puce, A., 2017). 

Aivojen patologisen sähköisen aktiivisuuden äärimmäinen ilmentyminen on värähtelyjen 

puuttuminen eli EEG:ssä tunnistettavien aivoperäisten frekvenssien puuttuminen. Tämä osoittaa 

aivokuoleman. (Portnov, 2020). Muita sähköisiä värähtelyjä, jotka syntyvät isoaivokuorella ovat 

gammarytmit. Ne saavuttavat korkean taajuuden (jopa 100 Hz). Epilepsiassa voivat gammarytmin 

taajuudet ylittää jopa 200 Hz ja ne ilmenevät yleensä epileptisen kohtauksen alussa. Gammarytmit 

eivät näy kliinisessä EEG:ssä, joka perustuu silmämääräisen analyysiin, vaan niiden havaitseminen 

vaatii erilaista vahvistintekniikkaa ja edistyneempiä data-analyysimetodeja.  
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Epileptistyyppinen EEG-poikkeavuus korreloi vahvasti epilepsian kanssa. Tällaisessa EEG-

poikkeavuudessa havaitaan korkeat EEG-piikit sekä taustatoimintana korkeita, amplitudiltaan ja 

taajuussisällöltään vaihtelevia sähköpurkauksia. Nämä havaittavat muutokset voivat esiintyä kaikilla 

mittauskanavilla tai vain paikallisesti. Kohtauksenaikaisten ja kohtausten välillä esiintyvien 

muutosten vuorovaikutus ei aina ole kovinkaan yksiselitteinen. Aikuisilla EEG:n epileptiset 

muutokset voivat olla kohtausten välillä hyvinkin niukkoja ja lapsilla esimerkiksi sanotuissa 

hyvänlaatuisissa epilepsioissa saattaa kohtausten välillä esiintyä todella runsas epileptinen toiminta 

ilman erityistä pelkoa siitä, että kohtaus uusiutuisi. (Salmi, 2009). 

 

EEG:llä diagnosoidaan erilaisia sairaustiloja 
 

Neurologisten sairauksien diagnostiikassa yksi käytetyimmistä tutkimusmenetelmistä on kliinisen 

neurofysiologian osastolla suoritettava EEG:n mittaus. Etenkin epilepsian diagnostiikassa EEG on 

keskeinen tutkimusmenetelmä. Sairaalassa EEG-mittauksen suorittaa yleensä kliiniseen 

neurofysiologiaan erikoistunut bioanalyytikko. Tästä syystä bioanalyytikon on tärkeää oppia 

tunnistamaan aivosähkökäyrästä epileptiset muutokset. Epilepsia on aivojen sähköisen toiminnan 

häiriöstä johtuva sairaus, jonka voi aiheuttaa joko synnynnäiset tai esimerkiksi aivovammasta 

johtuneet tekijät. Epilepsiassa voi esiintyä toistuvia kohtauksia, jonka seurauksesta potilaan tajunta 

hämärtyy, voi esiintyä kouristuksia tai muita fyysisiä oireita. Arviolta 8–10 prosenttia ihmisistä kokee 

jonkinasteisen epileptisen kohtauksen elämänsä aikana, kuitenkaan kaikki heistä eivät saa 

epilepsiadiagnoosia. Tyypillisesti ensimmäisen epilepsiakohtauksen jälkeen potilas joutuu 

sairaalaan, jolloin alkututkimuksissa hänelle suoritetaan aivojen magneettikuvaus ja erilaisia 

verikokeita. EEG-mittaus ei kuulu välttämättömiin kiireellisiin alkututkimuksiin, vaan ainoastaan 

pitkittyneen tai muuten vaikean kohtauksen seurauksesta potilaalle voidaan suorittaa 

päivystyksellinen EEG:n rekisteröinti. (Atula, 2019). 

Vaikka EEG:tä käytetään eniten epilepsian diagnosoinnissa, on sillä merkitystä myös erilaisten 

unihäiriöiden, tajuttomuuden, enkefalopatian, anestesian syvyyden ja aivokuoleman 

diagnosoinnissa (Chernecky & Berger, 2012). 

EEG:ssä havaittavat poikkeavuudet luetaan yleensä   yleishäiriöihin, paikallishäiriöihin tai potilaan 

perussairaudesta johtuviin transientteihin häiriöihin (esim. epileptistyyppiset poikkeavuudet). Jos 
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aivojen sähköistä toimintaa ei näy tajuttoman potilaan EEG:ssä, on kyseessä yleensä aivokuolema. 

On kuitenkin huomioitava, että sekin voi olla myös ohimenevä seuraus johtuen esimerkiksi 

keskushermostoa lamaavista lääkeaineista, hypotermiasta, epileptisestä kohtauksesta tai pitkään 

kestäneestä aivojen hapen puutteesta (Hari, R. & Puce, A., 2017; Lauronen, 2017). 

Aivojen paikallishäiriö näkyy usein hidasaaltohäiriönä EEG:ssä ja kertoo usein aivojen 

rakenteellisesta tai toiminnallisesta häiriöstä. Tämä voi johtua esimerkiksi aivoinfarktista, 

aivoruhjeesta tai kasvaimesta. Myös epileptisen kohtauksen jälkeen voidaan nähdä 

hidasaaltopaikallishäiriöitä, jolloin aivokuorella ei havaita tyypillisesti pysyviä rakenteellista 

vauriota.  (Hari, R. & Puce, A., 2017; Lauronen, 2017). 

Epileptistyyppiset poikkeavuudet voivat liittyä epilepsiaan, mutta niiden esiintyminen EEG:ssä ei 

aina tarkoita, että potilas sairastaisi epilepsiaa. EEG:ssä nähdään teräviä aaltoja, piikkejä ja 

monipiikkejä, jotka ovat usein yhdistyneenä hidasaaltoon.  (Hari, R. & Puce, A., 2017; Lauronen, 

2017). 

Epilepsiaa sairastavan potilaan aivosähkökäyrällä nähdään usein epileptistä purkaustoimintaa. 

Epileptistyyppinen purkaus on havaittavissa aivosähkökäyrällä silloin, kun käyrän piikit, teräväaallot 

tai muut rytmiset aallot seuraavat toisiaan. Iktaaliset purkaukset liittyvät kliinisiin kohtausoireisiin; 

samaan aikaan voidaan kuitenkin nähdä myös purkauksia, joihin liittyen ei ole osoitettavissa kliinistä 

oiretta.  (Hari, R. & Puce, A., 2017; Lauronen, 2017). 

EEG:ssä voidaan nähdä myös paikallislöydöksiä ja puolieroja, jotka johtuvat mekaanisista syistä. 

Esimerkiksi aivojen lukinkalvon alainen subduraalihematooma voi saada aikaan EEG:ssä paikallisen 

vaimenemisen, vaikka itse aivojen toiminta ei olisikaan poikkeavaa.  (Hari, R. & Puce, A., 2017; 

Lauronen, 2017). 

 

3.4 Mittaukseen vaikuttavat tekijät 
 

Teknisesti laadukkaan EEG-mittaustuloksen onnistumiseen vaikuttaa mm. se, että tutkimuksen 

suorittava bioanalyytikko osaa kytkeä elektrodit oikein ja oikeille paikoille tutkittavan päähän. 

Rutiininomaisessa EEG-tutkimuksessa käytetään hyväksi kansainvälisesti standardoitua 10–20-

elektrodien kytkentäjärjestelmää. Ammattitaitoisen bioanalyytikon tulee huomioida tutkimuksessa 

myös mittausta häiritsevät virhelähteet ja häiriötekijät, kuten mittaustilan rauhallisuus ja laitteiden 
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riittävä tarkkuus. Elektrodien etäisyys toisistaan tulee olla riittävä ja elektrodeilla tulee olla riittävän 

matala resistanssi kallon ja EEG-vahvistimen välillä, koska sähkönjohtavuuden tulee olla hyvä 

kallosta elektrodiin. Tässä auttaa johtumista edistävä geeli elektrodin ja päänahan ihon välillä. 

Huomioitavaa on, että ihon ja elektrodin välinen kontakti saattaa aiheuttaa itsestään häiriöitä 

aivosähkökäyrään etenkin, kun mitataan hitaita EEG-potentiaaleja. Näiden mittausten yhteydessä 

mm. kuolleen ihosolukon poistaminen raaputtamalla iholta elektrodin kohdalta on välttämätöntä. 

Yleisemmin EEG-rekisteröinnissä käytetään elektrodeja, jotka on tehty hopeasta ja hopeakloridista 

(Ag/AgCl). Metallin ollessa kontaktissa geelimäisen elektrolyyttiliuoksen kanssa mittauksessa 

syntyneet varaukset kertyvät elektrolyyttiliuokseen, jolloin tuloksena on jännite-ero ihon ja 

elektrodin rajapinnassa. Metalleista hopea/hopeakloridi kärsii vähiten polarisaatioriippuvista 

vaihteluista, jolloin hitaiden potentiaalien rekisteröinti ei häiriinny EEG-mittauksessa.  (Hari, R. & 

Puce, A., 2017). 

 

Artefaktit: lisäkanavien merkitys  
 

EEG-mittauksessa on tärkeää saada häiriötön mittaustilanne, koska tietyt patologiset muutokset 

EEG:ssä saattavat peittyä häiriöiden alle. Tyypillisesti EEG-mittaustuloksissa on nähtävissä erilaisilla 

artefakteja eli häiriösignaaleja, jotka johtuvat häiriöistä mittaustilanteessa. Aivojen sähköisestä 

toiminnasta johtuvien signaalien tutkiminen ja analysointi ei onnistu, jos joukossa on runsaasti 

muista syistä johtuvia häiritseviä muutoksia. Nämä erilaiset mittaustulosta häiritsevät kohinat 

voivat olla seurausta joko elimistön omista fysiologisista tai mittausteknisistä syitä. Yleisimpiä 

kliinisesti mitattavia fysiologisia biosignaaleja, jotka voivat aiheuttaa virheitä EEG-mittaukseen, on 

kuvattu taulukossa 2. (Hari, R. & Puce, A., 2017). 

Taulukko 2. Kliinisesti mitattavia elimistön biosignaaleja. 

Rekisteröinti kanava kohde-elin 

Elektrokardiogrammi (EKG)   Sydän                      

Elektromyogrammi (EMG) Luustolihas 

Elektroenkefalogrammi (EEG) Aivot 

Elektro-okulogrammi (EOG) Silmä 

Galvaaninen ihovaste (GSR) Iho 
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Mekanomyografia (MMG) Lihas 

 

Mittauksen aikana tapahtuneet silmänliikkeet on yleisin artefakti, joka aiheuttaa muutoksia EEG-

tulokseen. Tämä häiriö perustuu sarveiskalvon ja verkkokalvon väliseen potentiaalieroon. 

Silmäluomien liikkeet tai silmien liikuttaminen muuttavat kyseistä potentiaalieroa. Toinen yleinen 

häiriön aiheuttaja on pään alueen lihakset. Etenkin otsan ja ohimon lihasten jännittymisestä 

aiheutuu voimakasta häiriöitä EEG:llä tuotettuun aivosähkökäyrään. Glossokineettinen häiriö 

johtuu kielestä, joka perustuu siihen, että kieli toimii dipolina, jolloin kielen liikkuminen luo 

sähköisen potentiaalin, joka leviää koko pään alueelle. Sydämen sähköinen toiminta aiheuttaa myös 

häiriöitä EEG-mittaukseen, joka on havaittavissa erityisesti lyhyen ja leveän kaulan omaavilla 

ihmisillä. Sydämen toiminnasta johtuva pulssiartefakti onkin tärkeä tunnistaa EEG-käyrältä. Tämä 

häiriö aiheutuu yleensä, kun elektrodi on asetettu sykkivän verisuonen päälle tai lähelle sitä. 

Sydämestä johtuva häiriö voi näkyä QRS-kompleksin tahdissa muuttuvana rytmisenä häiriönä EEG-

käyrällä. Hengityselimistö voi aiheuttaa oman häiriönsä EEG-käyrälle. Tämä ilmenee, kun vartalo 

liikkuu hengityksestä johtuen, josta voi seurata elektrodien ja johtojen liikettä ja siten impedanssin 

muutoksia EEG:ssä. Tämä on nähtävissä mm., jos potilas makaa elektrodin päällä ja hengittää. Lisäksi 

ihoelektrodikontakti voi aiheuttaa virheitä, jos impedanssi ihon ja elektrodin välillä on korkea. Ihon 

huolellinen puhdistus, rapsutus ja geeli laskevat tätä impedanssia ja vähentävät siten tästä johtuvaa 

häiriötä EEG-mittauksessa. (Hari, R. & Puce, A., 2017) 

 

3.5 Pinta-EEG:n mittaaminen  
 

EEG-mittauksessa päänahkaan kiinnitetään ihoelektrodeja yleisemmin joko myssyä tai metallisia 

irtonaisia elektrodeja tai siltaelektrodeja käyttäen. Ennen elektrodien asettamista mitataan 

tutkittavan henkilön kallolta pään ympärysmitta, nasion-inion ja pre-auricular-pre-auricular 

(korvakäytävän etureunasta toiseen) -pisteiden etäisyys (kuva 5).  Ennen elektrodien asettamista 

päänahkaan tulee elektrodien sijoittamiskohta myös puhdistaa kuolleesta ihosolukosta, jotta 

impedanssi eli vaihtovirran aiheuttama vastus saadaan mahdollisimman alhaiseksi. Hyvän 

elektrodikontaktin saavuttamiseksi elektrodeihin lisätään tähän tarkoitettua geeliä. Geelin tehtävä 
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on parantaa elektrodin ja ihon välistä sähköistä kontaktia. Geeli muodostaa suolasiltoja elektrodin 

ja ihon välille  (Hari, R. & Puce, A., 2017). 

EEG-rekisteröinnissä tutkimustilan tulee olla rauhallinen, jotta ylimääräiset häiriötekijät 

minimoidaan. Jos elektrodeja ei laiteta oikeisiin paikkoihin päässä, rekisteröinti tuottaa virheellisen 

tuloksen, ja pahimmassa tapauksessa aivosähkökäyrässä voi jäädä huomaamatta jokin 

diagnostisesti tärkeä löydös. Rekisteröinnin yhteydessä voidaan suorittaa erilaisia provokaatioita, 

jotta potilaan epileptiset oireet saadaan esille. Tyypillisimpiä provokaatioita ovat mm. välkevalo, 

potilaan hyperventilointi tai silmien avaaminen ja sulkeminen mittauksen aikana (Hari, R. & Puce, 

A., 2017). 

 

Kuva 5. Pre-auricular ja nasion-inion pisteet kallolla 10–20-kytkentäjärjestelmän mukaisessa 

mittauksessa  (Deuschl ym., 1999). 

 

EEG-elektrodien asettelu 
 

EEG:ssä mitattavat jännite-erot syntyvät sähkövirroista, jotka ovat peräisin isoaivokuorelta ja 

muodostavat kolmiulotteisen potentiaalikentän. Yhdistetty synkroninen sähköinen aktiivisuus on 

noin 108 neuronin samanaikainen pintajännitemuutos aivokuorella. Tämä on vähintään 5 cm2 

aivoalue, joka luo näkyvän EEG-muutoksen. EEG:tä voidaan rekisteröidä 10–20- (kuva 6), 10–10- 

(kuva 6) ja 10–5-järjestelmillä. Näistä kaksi viimeistä järjestelmää käyttää suurempaa määrää 

pintaelektrodeja, jotka on aseteltu tiheämmin päänahalle kuin 10–20-kytkentäjärjestelmässä.  

(Schoenberg, M., Werz, M. & Drane, D., 2011). Tiheämpi elektrodien sijoittelu voi parantaa mm. 

epileptisen toiminnan paikantamistarkkuutta. Tavallisesti näitä elektrodien kytkentäjärjestelmiä 
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käytetäänkin vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavan potilaan mahdollista kirurgista hoitoa 

arvioitaessa  (Schomer, Silva, Fernando H. Lopes da, Seeck, & Schomer, 2017).  

                                   

Kuva 6. EEG-elektrodien 10–20- ja 10–10-kytkentäjärjestelmät. Kansainvälisesti standardoidut 

yleisimmät EEG-elektrodien sijoittelupisteet. Vasemmanpuoleinen kuva esittää elektrodien paikkoja 

10–20-kytkentäjärjestelmässä ja oikeanpuoleinen 10–10-kytkentäjärjestelmässä. Lähde:  

(Schoenberg, M., Werz, M. & Drane, D., 2011). 

 

4 Oppimissimulaattorin käytöstä 
 

1970-luvulta lähtien digitaaliset oppimispelit ja simulaattorit ovat tulleet käyttöön ja ovat nykyään 

kasvavassa suosiossa. Ensimmäiset tietokoneet tulivat ihmisten koteihin teollisuusmaissa 1970-

luvulla, ja ne ovat yleistyneet räjähdysmäisesti siitä lähtien. Tablettien ja älypuhelimien yleistyminen 

2000-luvulla on lisännyt mahdollisuuksia kehittää oppimispelejä  (Warren & Jones, 2017). 

Digitaalisten oppimispelien (joihin luokitellaan myös oppimissimulaattorit) suosio Suomessa on 

todella valtava, pelit on suunnattu kaikille iästä tai sukupuolesta riippumatta, vaikka suurin 

pelaajaryhmä ovat pojat ja nuoret miehet  (Kallio, Mäyrä, & Kaipainen, 2009). 

Erilaiset pelit voidaan luokitella usealla eri tavalla. Pelit voidaan esimerkiksi jaotella 

tietokonepeleihin ja muihin peleihin, digitaalisiin ja ei-digitaalisiin peleihin tai lautapeleihin ja 

videopeleihin. Oma luokkansa peleissä on oppimispelit, joiden tarkoituksena on opettaa pelaajalle 

uusia taitoja tai kerrata pelaajan jo oppimia asioita.  (Casbergue & Kieff, 1998; Juul, 2003).  
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Oppimispelit voivat olla luonteeltaan yhteystyöhön tähtääviä, kilpailuperiaatteeseen perustuvia, 

strategisia tai simulaatio- ja roolipelejä.  (Casbergue & Kieff, 1998; Juul, 2003).  

Aikaisemmin pelien kehittely on perustunut ohjekirjoihin ja pelaajan tukemiseen, jossa pelaaja on 

ollut keskiössä  (Kultima, 2015; Wilson & Sicart, 2010). Nykyään pelikehittelystä on tullut yhä 

enemmän oppimispelien suunnittelua ja konstruktiivinen oppimisteoria nähdään hyvin relevanttina 

näissä peleissä. Lisäksi simulaatiopelit on koettu hyvin keskeiseksi pelikehittelyssä.  (Lainema, 2009). 

Useissa oppimispeleissä teorian esiintyminen on vielä puutteellista (Whitton, 2014).  Kultima & Sandovar 

(2016) ovat kehittäneet kehyksen, jonka mukaan pelien kehittelyssä huomioidaan useita seikkoja 

(Taulukko 3). Tarkoituksena on ymmärtää pelien kehittelyn moniarvoisuutta ja kulttuurisuutta. 

Pelien suunnittelijat voivat hyötyä kyseisestä taulukosta. 

 

Taulukko 3. Monipuolisen pelisuunnittelun arvot  (Kultima & Sandovar, 2016). 

KATEGORIA KATEGORIAN SISÄLTÖ SUUNNITTELU ARVO 

pelaajan keskeisyysarvo pelaajan keskeisyys pelin 

suunnittelussa 

pelaajan tukeminen 

rennon pelin suunnitteluarvot painopiste digitaalisissa 

peleissä, jotka 

massamarkkinoiden 

tuotteina ja 

heterogeenisissä 

käyttäjäryhmissä 

saavutettavuus (helppo ladata), 

joustavuus, hyväksyttävä, 

yksinkertainen 

perinteisen pelin 

suunnitteluarvo 

perinteisen videopelin 

painotusalueet 

haasteet ja kilpailuyhteisö, 

maailmallisuus 

taiteellinen ilmaisu, 

innovaatio, kokeellisuus 

digitaalisissa peleissä 

korostetaan pelien 

vuorovaikutteisuutta, eikä 

niin kiinnitetä huomiota 

menestyneisiin tuotteisiin 

visuaalinen suunnittelu ja 

esteettisyys, kokemuksellisuus, 

erilainen muotoilu 
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sosiaalinen vaikutus ja 

kulttuuriset arvot 

korostetaan sosiaalista 

ohjelmistoa 

pelit, jotka ovat vaikuttavia ja 

hyviä, monimuotoisia ja 

hyväksyttäviä, moraalisesti ja 

eettisesti hyväksyttyjä, kulttuurin 

monimuotoisuus ja traditio  

itsenäisyyden arvot pääpaino on 

autonomiassa, 

vapaudessa ja 

kumouksellisessa 

pelisuunnittelussa 

 

autonomia ja taiteen vapaus, 

anarkia 

arvot pelin tuottamisessa ja 

luomisprosessissa 

tarkoituksena on edistää 

kulttuuria enemmän kuin 

peliä itseään 

vertaisarviointi ja ammatillinen 

identiteetti, yhteistyö ja 

tiimityöskentely, vapaa tietolähde 

-periaate, teknologinen kehitys, 

kehittyminen haasteena 

 

4.1 EEG-simulaattori 
 

Tässä maisteritutkielmassa on kehitetty EEG-simulaattori, jonka tarkoitus on auttaa bioanalytiikan 

koulutuksen opiskelijoita ymmärtämään EEG:n teoriaa ja parantamaan opiskelijoiden kädentaitoja 

EEG-mittauksessa. Simulaattorin kehitysprosessi on toteutettu useassa vaiheessa; ensimmäinen 

pilottitutkimus simulaattorilla tehtiin syksyllä 2018. Sen jälkeen toteutettiin ensimmäinen ja toinen 

kyselytutkimus simulaattoria testanneille opiskelijoille keväällä ja syksyllä 2019. Jokaisen EEG-

simulaattorin käytön jälkeen opiskelijoilta kerättiin palautetta simulaattorin edelleen 

kehittämiseksi. Käytännön kädentaitojen harjoittelun lisäksi simulaattorilla voi opiskella teoriaa 

standardoidusta 10–20-kytkentäjärjestelmän mukaisesta elektrodien sijoittelusta ja EEG:n 

mittausperiaatteista. Simulaattorilla voi harjoitella myös erilaisten EEG-aaltojen tunnistusta ja 

häiriötekijöiden ja provokaatioiden vaikutuksia EEG-mittaustulokseen. Simulaattorin kolmannessa 
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kehitysvaiheessa sovellukseen lisättiin GABA-reseptorin animaatioita ja EEG-elektrodien 

mittaustekniikkaa.  

 

5 Tutkimusongelmat ja hypoteesi:  
 

Tämän maisteritutkielman tavoitteena oli kehittää EEG-simulaattori ja selvittää, kuinka 

käyttäjäystävällinen Turun ammattikorkeakoulussa kehitetty EEG-simulaattori on ja soveltuuko se 

bioanalytiikan koulutuksen kliinisen neurofysiologian EEG-opetukseen. Tutkimuksen tavoitteena oli: 

1. Analysoida opiskelijoiden oppimiskokemuksia simulaattorista ensimmäisen vaiheen työskentelyn 

jälkeen.  

2. Simulaattorin ja opetuskokeilun kehittäminen ensimmäisen vaiheen löydösten pohjalta (mm. 

simulaattorin teoriaosan vahvistaminen ja muokkaaminen opettavammaksi).  

Simulaattorin kehittämisessä hypoteesina oli, että sillä voidaan lisätä opiskelijoiden itseopiskelua ja 

vahvistaa ymmärrystä EEG:n mittaukseen liittyvästä teoriasta. Pyrkimyksenä ei ollut syrjäyttää 

opiskelijoiden käytännön harjoitteita, vaan edesauttaa simulaattorilla opiskelijoiden käytännön 

harjoittelusta saatujen taitojen ymmärtämistä. Vaiheittaisen simulaattorin kehitysprosessin avulla 

oli mahdollista analysoida opiskelijoiden kokemuksia simulaattorista sen eri kehitysvaiheissa ja siten 

edesauttaa sillä tavoiteltua oppimistulosten paranemista.  

 

 

6 Aineisto ja menetelmät 
 

6.1. Tutkittavat 
 

Tutkimuksen tutkittava joukko koostui Turun ammattikorkeakoulun ja Metropolia-

ammattikorkeakoulun toisen vuoden bioanalytiikan opiskelijoista (n=42). Tutkimukseen 

osallistuneet henkilöt jaettiin kolmeen ryhmään: ryhmä 1, joka käytti tutkimuksen aikana 

simulaattoria Fuzzy-palauteominaisuudella (naisia 10, miehiä 4), ryhmä 2, joka käytti simulaattoria 
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Exact-palauteominaisuudella (naisia 10, miehiä 4) ja ryhmä 3, joka toimi kontrolliryhmänä eikä 

käyttänyt simulaattoria ollenkaan tutkimuksen aikana (naisia 9, miehiä 5). Kaikki tutkimukseen 

osallistuvat olivat vapaaehtoisesti mukana tutkimuksessa, eikä tällä ollut merkitystä opintojakson 

suorittamisesta myönnettyyn arvosanaan. Tutkimuksen alussa tutkittavat jaettiin edellä kuvattuihin 

ryhmiin arpomalla. Tutkittavien ikä keskiarvona oli 21–29 vuoden välillä. 

 

6.2 Oppimistavoitteet ja EEG-simulaattori 

Yhtenä opintojakson tavoitteena oli oppia nimeämään ja tunnistamaan EEG-elektrodien paikat 10–

20-kytkentäjärjestelmässä, oppia tunnistamaan aivosähkökäyrän tyypillisimmät muutokset ja EEG-

mittaukseen virheitä aiheuttavat lähteet. EEG-elektrodien sijoittelu tapahtuu Deuschl ym. 1999 

mukaisesti, jonka periaatteisen mukaisesti elektrodit laitetaan myös EEG-simulaattorissa: 

Simulaattori perustuu EEG-elektrodien sijoitteluun virtuaalisesti. Simulaattorissa elektrodit 
asetellaan 10–20-kytkentäjärjestelmän mukaisesti (Deuschl G, Eisen A, eds. Recommendations 

for the Practice of Clinical Neurophysiology: Guidelines of the International Federation of Clinical 

Neurophysiology in Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. 2nd ed. Elsevier, 

Supplement 52; 1999.): 
 

1. Mittaa pään ympärysmitta (CF). 

2. Mittaa etäisyys Nasionista Inioniin (N-I). 

o Merkitse FP- ja O-taso 10 % N-I:stä. 

o Merkitse Cz-taso pituussuunnassa 

3. Mittaa etäisyys oikeasta pre-auricular-pisteestä vasempaan pre-auricular-pisteeseen pitkittäinen 

CZ-taso (E-E) 

o Merkitse T-taso 10 % E-E:stä 

o Merkitse paikka Cz 50 % E-E:stä 

Aseta elektrodit: 

4. Aseta CZ mittaamallesi merkille 

5. Mittaa kohdat T3 (T7) ja T4 (T8) 50 % CF:stä symmetrisesti esikorvakudoksen yläpuolelta pisteitä 

T-tasolla 
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6. Aseta etuelektrodit F7, Fp1, Fp2 ja F8 10 % CF toisistaan Fp-tasolle 

7. Aseta niska- ja ajalliset elektrodit T5 (P7), O1, O2 ja T6 (P8) 10 % CF toisistaan O-tasolla 

8. Aseta Fz- ja Pz-elektrodit 20 % N-I: stä. Varmista, että olet keskilinjalla 

9. Aseta C3 T3: n (T7) ja Cz: n keskelle 

10. Aseta C4 T4: n (T8) ja Cz: n keskelle 

11. Aseta F3 niin, että etäisyys Fp1:stä ja C3:sta on sama ja etäisyys F7:stä ja Fz on identtinen. 

12. Aseta F4 niin, että etäisyys Fp2:sta ja C4:stä on sama ja etäisyys F8:sta ja Fz on identtinen. 

13. Aseta P3 siten, että etäisyys O1:stä ja C3:sta on sama ja etäisyys T5:stä (P7) ja Pz on identtinen. 

14. Aseta P4 siten, että etäisyys O2:sta ja C4:stä on sama ja etäisyys T6:sta (P8) ja Pz on identtinen. 

15. Aseta loput kaksi elektrodia korvakkeisiin A1 ja A2 (tai mastoideus M1 ja M2) 

Palautejärjestelmä: 
 

Simulaattorissa oli kaksi eri palautejärjestelmää. Fuzzy-palautejärjestelmä antaa opiskelijalle 

sanallisen palautteen sekä simulaatioharjoittelun aikana, että sen jälkeen. Exact-palautejärjestelmä 

puolestaan antaa opiskelijalle tarkan ja täsmällisen palautteen elektrodin sijainnista suhteessa 

oikein asetettuun elektrodiin. Lisäksi simulaattorissa on EEG-aaltojen tunnistamisosio, jossa 

opiskelijan tuli tunnistaa yleisimmät EEG-rytmit, virhelöydökset ja mahdolliset provokaatiot. 

Simulaattori sisälsi ohjeet, kuinka elektrodit tulee laittaa 3D-malliin ja kuinka mitata elektrodien 

asettelua varten kallosta tarvittavat mitat ja missä järjestyksessä elektrodit tulee laittaa. 

Simulaattorissa on myös mahdollisuus valita erilaisia ihmispään 3D-malleja, joihin elektrodit 

sijoitetaan (kuva 7).  
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Kuva 7. EEG-simulaattorin päävalikko. Kuva EEG-simulaattorin päävalikosta, joka havainnollistaa, 

että simulaattori koostuu kahdesta eri osiosta; EEG-elektrodien sijoittelu ja EEG-aaltojen 

tunnistusosiot. 

 

6.3 Tutkimusasetelma 

Tutkimuksessa oli kvalitatiivinen sekä kvantitatiivinen lähestymistapa (kuva 8). Aineistona käytettiin 

opiskelijoiden oppimispäiväkirjoja, joita he kirjoittivat pelatessaan EEG-simulaattoria. Opiskelijoille 

annettiin ohjeistus ennen pelisessiota, jossa heitä pyydettiin pelaamaan peliä mahdollisimman 

monta kertaa aina yhdellä peliosiolla (peliosioita oli kolme). Opiskelijat pelasivat oman ryhmänsä 

mukaista peliversiota (1=Fuzzy, 2=Exact, 3=Ei peliä). Tärkeää oli, että opiskelijat pitivät tarkasti 

päiväkirjaa ja kertoivat kokemuksistaan, kun he pelasivat simulaattoria. Heidän tuli pohtia, kuinka 

käytettävä simulaattori oli heidän mielestään vai löysivätkö he jotakin parannettavaa. Tutkittavat 

kirjottivat pelipäiväkirjat Excel-taulukkoon, Wordiin tai PowerPointiin. Tämän lisäksi heidän tuli 

listata pelituloksensa. Päiväkirjat oli kirjoitettu tutkimusasetelman kolmen pelisession yhteydessä. 

Ryhmä 1 pelasi EEG-simulaattorin Fuzzy-loogista palautejärjestelmää, Ryhmä 2 pelasi EEG-

simulaattorin Exact-palautejärjestelmää, ja Ryhmä 3 ei pelannut alussa ollenkaan. Päiväkirjan 

ohjeistuksessa noudatettiin strukturoidun haastattelun lähestymistapaa: kokemuksia pelin ja 
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opiskelun välisestä vuorovaikutuksesta kysyttiin ohjeistamalla opiskelijoita pohtimaan 

(esimerkkejä): Mitä pelin versiota opiskelijat käyttivät, Kokemuksista oppimisympäristössä 

toimimisesta, Käytettävyyteen liittyvät näkökulmat ja kehittämisideat; Millaista vaikutusta ja arvoa 

sovelluksella oli oppimisen kannalta. 

 

Kuva 8. Tutkimusasetelma: oppimispäiväkirjat opiskelijoiden kolmesta eri pelikerrasta. Kuvassa 

eri pelikerrat on merkitty harmaalla. A=Ryhmä 1, joka pelaa Fuzzy-peliversiota, B=Ryhmä 2, joka 

pelaa Exact-peliversiota ja C=Ryhmä 3, eli ei-pelaavien ryhmä. Oppimispäiväkirjoista saadaan 

kvalitatiivista tietoa, ja UEQ-mittauksilla saadaan kvantitatiivista tietoa opiskelijoiden oppimisen 

etenemisestä ja EEG-simulaattorin käytöstä.  

 

6.4 Tulosten analysointi 

Oppimispäiväkirjoista analysoitiin EEG-simulaattorin käytettävyyttä, stimulaatiota, tehokkuutta, 

hyödyllisyyttä sekä käyttövarmuutta sisällönanalyysillä hyödyntäen AtlasTi-ohjelmaa 

(https://atlasti.com/). Päiväkirjoista (n=18) haettiin seuraavat pääluokat: houkuttavuus, tehokkuus, 

tarkkuus, käyttövarmuus, stimulaatio, uutuus. Alaluokkia olivat: houkuttelevuus (hyvä, huono), 

tehokkuus (ei käytäntöä korvaava), tarkkuus (vaikea käyttää, helppo käyttää, pelin 

monimutkaisuus), käyttövarmuus (informaation puute), stimulaatio (innostava, jännitys 

pelaamisessa), uutuus (uutuuden tunne). Päiväkirjoista haettiin alaluokat ja yläluokat, joista 

laskettiin frekvenssit (kuva 12). Lisäksi opiskelijoilta kerättiin simulaattorin käyttäjäkokemuksia UEQ 
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(User Experience Questionnaire) -strukturoidulla kyselylomakkeella (E-lomake) (Liite 1). Mittari 

testasi EEG-simulaattorin houkuttelevuutta, tarkkuutta, tehokkuutta, käyttövarmuutta ja uutuutta 

bioanalyytikko-opiskelijoiden arvioimana. Strukturoidussa kyselymittarissa arvot 1–3 edustivat 

hyvää simulaattorin ominaisuutta, ja arvot 4–6 heikohkoa simulaattorin ominaisuutta  (Schrepp, 

Hinderks, & Thomaschewski, 2017). UEQ, eli käyttäjäkokemus-kyselymittari antoi kvantitatiivista 

tutkimustietoa EEG-simulaattorista. Kysely toteutettiin pelaavien ryhmien A=Fuzzy ja B=Exact toisen 

vuoden bioanalyytikko-opiskelijoille. Opiskelijoita A- ja B-ryhmissä oli yhteensä (n=21). 

Taulukko 4. UEQ-mittari mittasi kuutta eri tekijää: Houkuttelevuus, Tarkkuus, Tehokkuus, 

Käyttövarmuus, Stimulaatio ja Uutuus. 

   
Houkuttelevuus; koostui seuraavista kysymyksistä: Tuotteen yleiskuvaus. Pitivätkö käyttäjät simulaattorista 

vai vihasivatko he sitä? Oliko simulaattori houkutteleva, miellyttävä, hyvä, tai mieluisa?  

1–3=miellyttävä, 4= neutraali, 5–7=ärsyttävä 

Tarkkuus; koostui seuraavista kysymyksistä: Oliko tuotetta helppo käyttää? Oliko simulaattorilla helppo 

opiskella? Oliko simulaattori helposti ymmärrettävä?  

1–3=ymmärrettävä, 4=neutraali, 5–7=ei ymmärrettävä 

Tehokkuus; koostui seuraavista kysymyksistä: Ratkaisivatko käyttäjät ongelmat helposti? Oliko simulaattori 

nopea ja tehokas? Reagoiko simulaattori nopeasti käyttäjälle?  

1–3=nopea, 4=neutraali, 5–7=hidas 

Käyttövarmuus; koostui seuraavista kysymyksistä: Tunsivatko käyttäjät vuorovaikutuksen? Tunsiko käyttäjä 

simulaattorin turvalliseksi? Pystyikö oppija hallitsemaan laitetta?  

1–3=ennustettava, 4=neutraali, 5–7=ei ennustettava 

Stimulaatio; koostui seuraavista kysymyksistä: Oliko EEG-simulaattori houkutteleva ja motivoiko se 

käyttämään tuotetta? Oliko sitä hauska käyttää?  

1–3=arvostettava, 4=neutraali, 5–7=ala-arvoinen 

Uutuus; koostui seuraavista kysymyksistä: Oliko EEG-simulaattori innovatiivinen ja luova? Valloittiko se 

käyttäjän huomion?  

1–3=luova, 4=neutraali, 5–7=tylsä 

Jokainen väittämä UEQ-mittarissa koostui parista termistä, joilla vastakkainen merkitys. 

Houkuttelevuus: EEG-simulaattori on opiskelijoiden UEQ-kyselyn mukaan saanut kohtalaisen hyvän 

arvioinnin simulaattorin houkuttelevuudesta. Opiskelijat arvioivat simulaattorin miellyttävyyttä, 

ilahduttavuutta, mukavuutta, houkuttelevuutta, käyttäjäystävällisyyttä ja antoivat yleisarvosanan 

simulaattorille. 
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Käyttövarmuus: Opiskelijat arvioivat UEQ-kyselyn avulla EEG-simulaattorin käyttövarmuutta eli 

tukeeko simulaattori oppimista, oliko simulaattori ennustettavissa, kuinka käyttäjäturvallinen 

simulaattori oli, vastasiko simulaattori odotuksia ja kuinka käytännöllinen simulaattori oli. 

Käyttövarmuus simulaattorissa oli enemmän positiivinen kuin negatiivinen, vaikka simulaattorin 

vastaavuudesta omiin odotuksiin tuli hyvin normaalisti jakautuvia vastauksia. 

Tarkkuus: EEG-simulaattori on opiskelijoiden UEQ-kyselyn mukaan saanut kouluarvosanan hyvä 

simulaattorin tarkkuudesta, vaikka mielipiteet jakaantuvat aina 1=ymmärrettävä, 5=ei 

ymmärrettävä. Selkeyttä kuvaavat ymmärrettävyys, helppous oppia, monimutkaisuus, selkeys ja 

rakenne.  

Stimulaatio: Stimulaatiota käsittelivät kysymykset simulaattorin hyödyllisyys, innostavuus, 

kiinnostavuus, oppimista tukeva ja motivoivuus. Opiskelijat pitivät simulaattoria hyödyllisenä 

oppimisen osalta, vaikka jakauma oli melko normaalisti jakautunut. Opiskelijat arvioivat 

simulaattorin kiinnostavaksi. Opiskelijat arvioivat simulaattorin enemmän motivoivaksi kuin ei 

motivoivaksi oppimisen osalta. 

Uutuusarvo: Opiskelijat arvioivat UEQ-kyselyssä simulaattorin uutuutta. Uutuusarvoa kuvasivat 

kysymykset simulaattorin luovuus, kekseliäisyys, tavanomaisuus ja innovatiivisuus. Opiskelijat 

arvioivat simulaattorin uutuusarvon enemmän positiiviseksi kuin negatiiviseksi. EEG:n 

kekseliäisyyttä opiskelijat arvioivat kriittisesti, jossa myös vastaukset hajoavat hieman enemmän 

kuin muissa vastauksissa. Simulaattorin innovatiivisuus sai melko positiivisen vasteen opiskelijoissa. 

Tehokkuus: Opiskelijoiden UEQ-kyselyn arvioinnit EEG-simulaattorin tehokkuudesta vaihtelivat 

melko paljon. Tehokkuudessa opiskelijat arvioivat simulaattorin nopeutta ja tehokkuutta. Suurin osa 

arvioi simulaattorin melko tehokkaaksi tavaksi oppia EEG-mekanismeja. 

Tutkimuksessa pyrittiin löytämään ne tekijät, jotka edistivät opiskelijoiden oppimista. Opiskelijoiden 

palautteen avulla oli tarkoitus tehdä design-tutkimusta eli kehittää opiskelijoiden palautteen avulla 

simulaattoria edelleen. Kehitystyö tapahtui vaihe vaiheelta ja monessa eri osassa. Opiskelijoilta 

kerättiin pelisession jälkeen ryhmäkeskusteluna palautetta EEG-simulaattorin toimivuudesta 

(Taulukko 5). 
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Taulukko 5. Opiskelijoilta kysyttyjä asioita ryhmäkeskustelussa peliosion jälkeen. 

 

7.5 Tilastollinen analyysi   

Palautejärjestelmäryhmien käyttäjäkokemukset analysoitiin kvantitatiivisesti SPSSTM-ohjelmalla. 

Tuloksista arvioitiin keskiarvo, mediaani, keskihajonta ja varianssi. Lisäksi sukupuolten välinen 

vertailu tehtiin t-testillä, jota varten aineiston normaalijakautuvuutta tarkasteltiin Kolmogorov-

Smirnov-testillä. 

Toisessa osassa maisteritutkielman tilastollista osuutta tehtiin sisällönanalyysi AtlasTi-ohjelmalla 

(kuva 12). Jokaisen kolmen simulaatio-osion jälkeen opiskelijat kirjoittivat oppimispäiväkirjaan 

oppimiseensa liittyviä asioita. Päiväkirjoista siirrettiin Word-dokumentit AtlasTi-ohjelmaan, jossa 

muodostettiin alakäsitteitä liittyen opiskelijoiden oppimista edistäviin ja oppimista hidastaviin 

tekijöihin. Näistä muodostettiin yläluokkia, ja niihin yhdistettiin alaluokat EEG-

simulaattorioppimisen kannalta tärkeisiin käyttäjäkokemuksiin. Luokkia olivat EEG-simulaattorin 

käyttövarmuus, houkuttelevuus, uutuus, stimulaatio, ja simulaattorin tarkkuus. Yläluokista ja 

alaluokista muodostettiin kuvaaja AtlasTi-ohjelman avulla (kuva 12). Tämän jälkeen AtlasTi ohjelman 

tuloksista tehtiin Excel-taulukko, josta pystyttiin vertaamaan vastausten frekvenssejä ja sukupuolen 

välisiä eroja.  

 

 

 

 

1. Mitä pidit EEG-simulaattorista?  

2. Mistä asioista et pitänyt simulaattorissa?  

3. Mitä muuttaisit simulaattorissa?  

4. Mitä mieltä olet, olisiko simulaattori hyödyllinen oppimisen apuväline?  
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7. Tulokset 
 

7.1 Myönteisiä oppimiskokemuksia EEG-simulaattorilla   
 

Noin puolet (50 %) tutkittavista koki pelin houkuttavaksi. Tutkittavista 33 % koki pelin tehokkaaksi, 

mutta 30 % tutkittavista ei kuitenkaan kokenut peliä käytäntöä korvaavaksi. Simulaattorin EEG-

elektrodien sijoittelun tarkkuus oli kommenttien mukaan vaihteleva, eli kuinka lähellä käytäntöä 

simulaattori oli. Ensimmäisellä pelikerralla peli koettiin hieman eri tavalla kuin toisella ja 

kolmannella pelikerralla. Simulaattorin tarkkuutta oli analysoitu melko paljon (89 %), valtaosa (88 

%) koki simulaattorin vaikeaksi käyttää ja ainoastaan 6 % tutkittavista koki, että päätä oli helppo 

liikuttaa (6 %), 83 % koki pelin monimutkaiseksi. Positiivisia kommentteja pelattavuudesta tuli 

tutkittavilta toisella ja kolmannella pelikerralla enemmän. Simulaattorin käyttövarmuus puhututti 

paljon ja 89 % opiskelijoista oli pohtinut tätä. Opiskelijat olivat oppimispäiväkirjoissaan pohtineet ja 

analysoineet melko paljon simulaattorin käytettävyyttä, ja kuinka informatiivinen simulaattori oli. 

Ennen simulaatiota opiskelijat olisivat toivoneet enemmän informaatiota simulaattorin käytöstä ja 

ohjeista simulaation alussa (67 %). Lisäksi he olisivat kaivanneet opettajalta enemmän informaatiota 

ennen harjoittelua. Simulaattori koettiin kuitenkin stimuloivana (67 %), innostavana (61 %) ja 

jännittävänä (22 %). Simulaattorin Uutuusarvo koettiin opiskelijoiden arvioimana simulaattorilla 

opiskellessa (50 %). Vastaavat frekvenssitulokset laadullisesta analyysistä ovat havaittavissa kuva- 

(kuva 12) ja taulukkomuodossa (Taulukko 7), joka on sukupuolittain eroteltuna.  

Taulukko 6. Fuzzy- ja Exact-palautejärjestelmien erot, keskiarvo, keskihajonta, mediaani (Björn 

ym. 2020).  

                                                                               Ryhmät 

                       Fuzzy                       Exact           ei pelannut ryhmä 

 Keskiarvo Keskihajonta Mediaani Keskiarvo Keskihajonta Mediaani Keskiarvo Keskihajonta Mediaani 

Fysiologia 

alussa 

11.30 1.70 11.50 11.58 1.62 11.50 10.62 1.85 10.00 

Fysiologia 

lopussa 

12.20 1.99 13.00 12.80 2.04 13.00 13.17 1.83 13.00 

EEG alussa 9.20 1.55 10.00 8.17 2.69 8.00 9.62 1.98 10.00 

EEG 

lopussa 

11.80 2.66 12.50 12.40 2.27 12.50 10.17 2.32 10.50 
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Taulukko 7. AtlasTiTM tulokset sukupuolittain  

 

 
 

7.2 UEQ-kyselyn tulokset osoittavat EEG-simulaattorin käytännölliseksi ja houkuttelevaksi 
 

UEQ-mittarin (Schrepp, M. ym., 2017) osiota muunnettiin maisteritutkielmaa varten, täten tuli 

tarkastella mittarin luotettavuus Cronbachin alfa-arvoilla. Tarkoituksena oli selvittää mittaavatko 

kysymykset juuri oikeaa asiaa. Ensimmäisenä tarkasteltiin, onnistuiko luotu kysely mittaamaan 

luotettavasti valittuja viittä käytettävyysmuuttujaa. Ensimmäiseksi laskettiin viidelle 

käytettävyysmuuttujalle reliabiliteettia kuvastavat tunnusluvut (alfa). Luotettavuus eli reliabiliteetti 

tarkastettiin alfakertoimella; jos alfa >0.7, tällöin kysymys on luotettava. Näiden perusteella tehtiin 

johtopäätökset summamuuttujien rakentamisesta. Alla esitellään käytettävyysfaktoreiden yhteen 

kerätty data, Cronbachin alfat sekä UEQ-mittarin vastaajien keskiarvot ja keskihajonnat (taulukko 

6). 

 

 

Sisältö: Koodi: Frekvenssi: Miehet (%)  Naiset (%) 

Käyttövarmuus   

 Vaikea käyttää 16 75 62 

Ei käytäntöä 
korvaava 

7 20 40 

Houkuttelevuus   

 Hyvä 29 50 83 

Huono 25 25 62 

Viehättävä 4 40 15 

Uutuus   

 Arvo 9 0 54 

Stimulaatio   

 Piristys 12 40 31 

Innostava 11 40 76,9 

Jännitys pelata 4 40 50 

Tarkkuus   

 Pelin 
monimutkaisuus 

27 100 69 

Vaikea käyttää 16 60 54 

Päätä helppo 
liikuttaa 

1 20 0 
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Houkuttelevuus EEG-simulaattorissa:  

EEG pelin houkuttelevuus koettiin hyväksi. Arvosteluasteikon ollessa 1–7, jossa 1–3 vastasi hyvää 

tasoa ja 5–7 huonoa tasoa, houkuttelevuus arvioitiin välille 2.75–3.65, keskiarvon ollessa 3.04; SD 

=.734.  

Käytännöllinen laatu: 

Hyötysuhteen keskiarvoksi saatiin 3.2, mikä oli melko hyvä taso. Myös selkeydessä ja 

luotettavuudessa saavutettiin hyvät tasot keskiarvon ollessa 3.20 ja 3.09, SD=.722.  

Hedoninen laatu: 

Stimulaatiotaso (EEG-simulaatiossa) arvioitiin tasolle 2.84; SD=.609, mikä on hyvä taso.  

Uutuus oli myös hyvällä tasolla, keskiarvo oli 3.27; SD=.439. Vastaukset vaihtelivat eniten näissä 

kysymyksissä ääriarvoista toiseen. Joka tapauksessa arvo oli hyvällä tasolla. 

UEQ-kyselyn reliaabeliuden estimointi ja asteikkojen rakentaminen 

(summamuuttuja/”keskiarvomuuttuja”). 

 

Taulukko 8. Käytettävyysmuuttujien Cronbachin alfat, keskiarvo ja keskihajonta 

Summamuuttuja  Cronbachin alfa, () 

osioiden lukumäärä 

Keskiarvo Keskihajonta 

selkeys .792 (4) 3,20 1.432 

houkuttavuus .545 (6) 3,04 .734 

luotettavuus .630 (6) 3,09 .722 

stimulointi .682 (4) 2,84 .609 

uutuus .697 (4) 3,27 .439 

 

UEQ-kyselyn tuloksia statistisin analyysin jälkeen tarkasteltaessa voidaan havaita (Taulukko 8) (Kuva 

9), että tulokset ovat luotettavia.  Cronbachin alfa on kaikkien UX-kyselymittarin osioiden osalta 

lähes 0.7. Houkuttavuuden merkittävyys on huonoin, koska Cronbachin alfa on 0.545. Tätä voitaisiin 

parantaa ottamalla jokin muuttuja pois aineistosta. Kuitenkin voimme todeta tulosten olevan 
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hyväksyttävät. Täten voidaan todeta, että mittari mittaa oikeita asioita, eli mittarin validiteetti on 

hyvällä tasolla. 

Osiokorrelaatio tulee tehdä, jos Cronbachin alfa -testissä olisi negatiivisia tuloksia, muutoin tulokset 

olisivat vääristyneitä. Koska negatiivisa tuloksia ei ollut, aineistoa ei tarvinnut koodata uudelleen. 

Tutkimuksen tulokset ovat jakaantuneet sukupuolen mukaisesti normaalisti. Sukupuolten välillä ei 

ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Lisäksi aineiston normaalijakautuvuutta vahvisti se, että tein 

pienille aineistoille Klomogorov-Smirnovin testin (taulukko 9).  

Taulukko 9. Kolomogorov-Smirnovin ja Shapiro-Wilkin normaalijakautuvuus -testi. 

Testin normaliteetti 

  
Sukup
uoli 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

  
Tilast
o 

df 
Merkitsev
yys 

Tilasto df Merkitsevyys 

houkuttavuus 
nainen 0.144 17 .200* 0.953 17 0.511 

mies 0.324 4 . 0.901 4 0.437 

tarkkuus 
nainen 0.122 17 .200* 0.977 17 0.925 

mies 0.322 4 . 0.818 4 0.138 

luotettavuus 
nainen 0.174 17 0.18 0.965 17 0.726 

mies 0.283 4 . 0.863 4 0.272 

stimulaatio 
nainen 0.111 17 .200* 0.972 17 0.847 

mies 0.192 4 . 0.971 4 0.85 

uutuus 
nainen 0.185 17 0.123 0.939 17 0.308 

mies 0.26 4 . 0.827 4 0.161 

*. Tämä on todellisen merkityksen alaraja. 

Lilliefors -merkinnän korjaus 
df=vapausaste 

 
 

Miehet ovat homogeenisempi ryhmä, ja he olivat antaneet kriittisempää palautetta kuin naiset. 

Tutkin myös aineistojen välistä lineaarista riippuvuutta. Aineisto ja vastaukset olivat naisilla ja 

miehillä lineaarisesti riippuvia. Sukupuolten välillä ei ollut tilastollista eroa, ja opiskelijat arvioivat 

hyötysuhteen hyväksi; keskiarvo oli 3.2 ± 0.722. 
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Kuva 9.UEQ-kyselyn histogrammit. Vastausten keskiarvojakaantuma ja vastausten keskihajonta 

EEG-simulaattorin houkuttelevuudesta, käyttövarmuudesta, tarkkuudesta, stimulaatiosta, 

uutuusarvosta ja tehokkuudesta.  
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8 Pohdinta 
 

8.1 Design-kehitys 
 

EEG-simulaattoria/oppimispeliä on kehitelty useammassa vaiheessa. Ensimmäinen pilotti-EEG-

simulaattori kehitettiin syksyn 2018 aikana. Sen jälkeen toteutettiin ensimmäinen ja toinen 

kyselytutkimus simulaattoria testanneille opiskelijoille keväällä ja syksyllä 2019. EEG-simulaattoria 

testattiin ensimmäisen kerran toisen vuoden bioanalyytikko-opiskelijoilla kliinisen neurofysiologian 

opintojakson yhteydessä keväällä 2018 Turun ammattikorkeakoulussa. Näiden esitestausten 

jälkeen opiskelijoilta kerättiin pelinkehittämisideoita ja tehtiin UEQ-käyttäjäkysely pelin 

hyödyllisyydestä ja käytettävyydestä. Ilmentyvien kehittämisideoiden mukaan simulaattoria 

kehitettiin edelleen. Ongelmia ensimmäisen vaiheen kehittelyssä olivat elektrodien sijoittelun, 

päänkääntämisen ja ohjaamisen vaikeus sekä ohjeiden puuttuminen ja niiden vähäisyys. EEG-

simulaattori kehitettiin ensimmäisessä kehittämissyklissä, jossa pyrittiin vastaamaan EEG-teoriaan 

ja kuinka EEG-elektrodien sijoittelu tulee tehdä, ja missä järjestyksessä. Opiskelijat oppivat 

simulaattorin avulla muistamaan 10–20-järjestelmän, mitä mikin elektrodi mittaa ja minkä nimiset 

elektrodit olivat.  

Toisen peliversion jälkeen EEG-simulaattoria käytettiin opintojaksolla yhdessä Metropolia-AMK:n 

opettajan kanssa, Metropolia-AMK:n bioanalyytikko-opiskelijoiden kliinisen neurofysiologian 

opintojaksolla syksyllä 2018. Tämä simulaattoriversio sisälsi EEG-simulaattorissa elektrodien 

sijoitteluohjelman lisäksi EEG-aaltojen tunnistusosion. Simulaattoria kehitettiin ensimmäisen 

simulaattorin version palautteen avulla ja muun muassa pään liikuttamisen liittyvät ongelmat korjattiin. 

Ensimmäisen pelikerran jälkeen opiskelijat kokivat EEG-simulaattorin käytön hieman haasteelliseksi, 

mutta toisen ja kolmannen pelikerran jälkeen simulaattori tuntui jo hyvin mieleiseltä. Opiskelijat 

kokivat EEG-simulaattorin pääosin hyödylliseksi, erityisesti EEG-elektrodien sijoittelun ja elektrodien 

nimien muistamisessa. Opiskelijat kokivat kuitenkin, ettei pelissä ole riittävästi teoriaa, joka tukisi 

oppimista. Tämän jälkeen simulaattoriin lisättiin teoriaa. Tämä sama EEG-simulaattoriversio 

testattiin keväällä 2019 Turun ammattikorkeakoulussa bioanalytiikan koulutuksen toisen vuoden 

kliinisen neurofysiologian opintojakson yhteydessä.  

EEG-simulaattori mahdollistaa opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta. Näiden eri 

simulaattoriversioiden todettiin täyttävän hyvin laadukkaan, kliinisen neurofysiologian EEG-
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rekisteröinnin oppimiseen kriteerit, kun verrataan bioanalytiikan opetussuunnitelmaa ja sen 

asettamia oppimisen tavoitteita. Työelämän asiantuntijoiden mukaan EEG-simulaattorissa on 

oppimista tukevia elementtejä, erityisesti ajattelun näkyväksi tekeminen, opitun tiedon 

soveltaminen käytäntöön ja simulaattoripelin aikaisten haasteiden ratkaiseminen. Parannuksia 

simulaattoriin tulee tosin vielä tehdä ja mahdollinen simulaatiopedagogiikkaprosessi pitää mielessä. 

Tulevaisuudessa EEG-simulaattoria on mahdollista kehittää yhteistyössä EEG-laitteiden valmistajien 

kanssa, jolloin simulaattoria voidaan kehittää edelleen VR-lasien käytön kanssa. 

 

8.2 Simulaattori hyödyllinen itseopiskeluun ja ennen käytännön harjoittelua 
 

Tässä maisteritutkielmassa on tutkittu ja analysoitu EEG-simulaatioiden yhteydessä kirjoitettuja 

pelipäiväkirjoja. Näiden simulaatio-osioiden jälkeen opiskelijat kokivat simulaattorin käytön 

hyödylliseksi ja käyttäjäkokemukset olivat positiivisia, mutta simulaatio ei poistanut käytännön 

harjoituksien tarvetta bioanalytiikan opetuksessa. Aikaisempien tutkimusten  (Jaakkola, Nurmi, & 

Veermans, 2011) mukaisesti on todettavissa myös, että paras oppimistulos saavutetaan EEG-

elektrodienkin sijoittelussa simulaattorin ja käytännön harjoittelun tuloksena (Björn ym., 2020). 

Simulaattorista on apua opiskelijoille, jotta he oppivat elektrodien sijoittelupaikat ja nimeämään eri 

elektrodit. Simulaattoreiden käytöstä aikaisempaan tietoon pohjaten voidaan havaita, että niiden 

ongelmana saattaa olla se, ettei niissä ole tarpeeksi teoriaa taustalla. Simulaattori, jossa on teoriaa 

ja joka voi lisäksi tarjota käden taitoja tai kehittää hienomotoriikkaa, on erittäin tavoiteltava 

(Connolly, Blackwell, 1987). Tästä syystä olemme huomioineet teorian vähyyden simulaattorissa ja 

kolmas vaihe oli kehitellä animaatiota ja EEG-mittausteoriaa kuvaava simulaattori tai sovellus 

älylaitteille.  

EEG-simulaattorissa olimme aikaisemmin tutkineet, että Fuzzy-looginen palaute järjestelmä oli 

opiskelijoille myönteisempi kuin Exact-palautejärjestelmä (Björn ym., 2019). Opiskelijoiden 

oppimispäiväkirjoista nousi esille myös, että opiskelijat kokivat, ihmisläheisen tai Fuzzy-loogisen 

palautteen olevan enemmän opettajan palautetta muistuttavaa ja enemmän opettavaista kuin 

pelkkä Exact-palaute. 

Fuzzy-, Exact- ja ei-pelaavien ryhmien teorian kehitystä vertailtiin ennen ja jälkeen simulaatio-

oppimisen. Eroavaisuuksia mitattiin keskiarvojen perusteella ja voidaan havaita, että fysiologian 



 

40 
 

tieto lisääntyi kaikilla ryhmillä riippumatta siitä, millä tavoin opiskelijat opiskelivat fysiologian 

teoriaa. EEG-teoria ja tietotaidot paranivat Fuzzy- ja Exact-ryhmillä merkittävästi, mutta 

tilastollisesti merkittävästi ei-simulaatiota pelaavien ryhmässä (taulukko 5). Tilastollisesti 

merkitsevää eroa emme saaneet Fuzzy- ja Exact-palautejärjestelmien välille. 

Käytettävyysmittari eli UEQ-kyselymittari antoi samoja vastauksia kuin opiskelijoiden 

oppimispäiväkirjat. Simulaatiopedagogiikka tukee oppimista ja opiskelijat kokevat sen hyödylliseksi 

oppimisen välineeksi. E-oppimisessa opettajaa ei voida korvata virtuaalisilla sovelluksilla, sillä 

opettajaa tarvitaan tukemaan ja auttamaan opiskelijoita  (Liikanen, Björn, & Nielsen, 2018). 

EEG-simulaattoreita ei aikaisemmin ole kehitetty perusopetukseen, ja tämä simulaattori tulee 

jatkossa mahdollistamaan opiskelijoiden itsenäisen opiskelun ja auttaa kädentaitojen kehittymistä 

ja elektrodien sijoittelupaikkojen tunnistamista.  

 

8.3 Jatkotutkimusaiheet 
 

Tämän tutkimuksen jälkeen päätettiin kehitellä AR-tekniikkaa (lisätty todellisuus) hyödyntäen vielä 

kolmatta erilaista EEG-simulaattoria, joka sisältäisi enemmän teoriaa. Kyseinen mobiili- ja 

älylaitteissa toimiva simulaattori / oppimispeli on vielä kehitysasteella, mutta tässä versiossa on 

mukana opiskelijoiden oppimista tukevia animaatioita, jotka käsittelevät muun muassa EEG-

mittausperiaatetta, synapsien toimintoja hermosoluissa ja teoriaa EEG-mittauksissa ja 

hermosoluista. Jatkossa olisi mielekästä verrata kuinka oppilaiden oppiminen paranee, jos heidät 

laitettaisiin niin sanotusti pelaamaan simulaattorissa toisiaan vastaan, eli luotaisiin kilpailutilanne 

pelaajien välille. Simulaattori antaa opiskelijalle välittömästi pisteet heti pelisession jälkeen ja 

kertoo mitkä simulaattorin vastauksista menivät oikein ja mitkä väärin. Simulaattorin 

mahdollisuuksia korvata esimerkiksi tentti EEG:n opiskelun osalta voisi pohtia. Nyt ajankohtaisen 

koronaviruspandemian (COVID-19) johdosta etäopiskelu on noussut todella ajankohtaiseksi myös 

korkeakouluissa. Olisi hyvä tehdä kartoitus siitä, kuinka opiskelijat kokivat simulaattoriopetuksen, 

koska käytännön harjoittelut korvattiin simulaattorilla pandemian aikana. 

 

  



 

41 
 

9 Lähteet 
 

Andersen, P., Bliss, T. V. P., & Skrede, K. K. (1971). Unit analysis of hippocampal population spikes. 

Experimental Brain Research, 13(2) doi:10.1007/BF00234086 

Atula. (2019). Epilepsia aikuisella. 

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00012  

Björn, M. H., Laurila, J. M., Ravyse, W., Kukkonen, J., Leivo, S., Mäkitalo, K., et al. (2020). Learning 

impact of a virtual brain electrical activity simulator among neurophysiology students: Mixed-

methods intervention study. JMIR Serious Games, 8(4), e18768. doi:10.2196/18768 [doi] 

Buzsáki, G., Anastassiou, C. A., & Koch, C. (2012). The origin of extracellular fields and currents — 

EEG, ECoG, LFP and spikes. Nature Reviews Neuroscience, 13(6), 407-420. 

doi:10.1038/nrn3241 

Casbergue, R. M., & Kieff, J. (1998). Marbles, anyone? Traditional games in the classroom. Null, 

74(3), 143-147. doi:10.1080/00094056.1998.10522691 

Chernecky, C. C., & Berger, B. J. (2012). Laboratory tests and diagnostic procedures. Saint Louis: 

Elsevier. 

Deuschl ym. (1999). The ten-‐twenty electrode system measurement 

Duprez, J., Gulbinaite, R., & Cohen, M. X. (2020). Midfrontal theta phase coordinates behaviorally 

relevant brain computations during cognitive control. NeuroImage (Orlando, Fla.); 

NeuroImage, 207, 116340. doi:10.1016/j.neuroimage.2019.116340 

Engel, A. K., & Fries, P. (2010). Beta-band oscillations--signalling the status quo? Current Opinion in 

Neurobiology, 20(2), 156-165. doi:10.1016/j.conb.2010.02.015 [doi] 

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00012


 

42 
 

Evacsgo. (2020). Neurology. sairaus. menetelmät ja diagnostiikka. https://evacsgo.ru/fi/eeg-

statya-elektroencefalografiya-eeg-artefakty-vneshnego/  

Fries P. A mechanism for cognitive dynamics: neuronal communication through neuronal 

coherence. Trends Cogn Sci. 2005 Oct;9(10):474-80. doi: 10.1016/j.tics.2005.08.011. PMID: 

16150631. 

Hari, R. & Puce, A. (2017). MEG-EEG primer Oxford University Press USA. 

Holmes, G., L., & Khazipov, R. (2007). Basic neurophysiology and the cortical basis of EEG Humana 

Press. 

Holmes, Gregory L. and Khazipov, Roustem. (2007). Basic neurophysiology and the cotical basis of 

EEG 

Ilmoniemi, R. (2001). Aivojen rakenne ja 

toiminta.https://www.biomag.hus.fi/braincourse/luentomoniste2001.html  

Jaakkola, T., Nurmi, S., & Veermans, K. (2011). A comparison of students' conceptual 

understanding of electric circuits in simulation only and simulation-laboratory contexts. 

Journal of Research in Science Teaching, 48(1), 71-93. doi:10.1002/tea.20386 

Jackson, Alice F. & Bolger, Donald J. 2014. “The neurophysiological bases of EEG and 

EEGmeasurement: A review for the rest of us”.Psychophysiology51 (11): 1061–1071. 

Juul, J. (2003). The game, the player, the world: Looking for a heart of gameness. (Teoksessa M. 

Copier & J. Reessens (toim.), Level Up: Digital Games Research Conference Proceedings (sivut 

30-45). ed.) 

https://evacsgo.ru/fi/eeg-statya-elektroencefalografiya-eeg-artefakty-vneshnego/
https://evacsgo.ru/fi/eeg-statya-elektroencefalografiya-eeg-artefakty-vneshnego/
https://www.biomag.hus.fi/braincourse/luentomoniste2001.html


 

43 
 

Kallio, K. P., Mäyrä, F., & Kaipainen, K. (2009). Pelikulttuurin monet kasvot: Digitaalisen pelaamisen 

arkiset käytännöt suomessa. () Tampereen yliopisto. Retrieved from 

http://tampub.uta.fi/handle/oai:trepo.tuni.fi:10024/66188 

Kandel, E. R., Schwartz, J. H., Jessell, T. M., Siegelbaum, S. A., Hudspeth, A. J., & Mack, S. (2013). 

Principles of neural science (5th ed. ed.). New York, N.Y: McGraw-Hill Education LLC. 

Klein, S. B., & Thorne, B. M. (2006). Biological psychology Macmillan. 

Koivu, M.; Eskola, H.& Tolonen, U.2006. EEG:n rekisteröinti, aktivaatiot ja lausunto. Teoksessa 

Partanen, J.; Falck, B.; Hasan, J.; Jäntti, V.; Salmi, T. & Tolonen, U. (toim.). 2006. Kliininen 

neurofysiologia. 1 painos. Helsinki: Gummeruksen kirjapaino Oy 

Kultima, A., & Sandovar, A. (2016). Game design values  

. Retrieved from https://www.academia.edu/29799371/Game_Design_Values 

Kultima, A. (2015). Game design research. Paper presented at the pp. 18-25. 

doi:10.1145/2818187.2818300 

Lainema, T. (2009). Perspective making. Simulation & Gaming, 40(1), 48-67. 

doi:10.1177/1046878107308074 

Lauronen, L. (2017). EEG:N normaalikehitys. KNF-hoitajayhdistyksen syyskoulutus. helsingissä 28.-

29.9.2017.http://www.knf-hoitajat.org/wp-content/uploads/2018/05/EEG-normaalikehitys-

KNF-hoitajien-syyskoulutus_Lauronen.pdf  

Leppävuori Antero. (2002). Bentsodiatsepiinien käyttö psykiatrisissa päivystystilanteissa 

http://tampub.uta.fi/handle/oai:trepo.tuni.fi:10024/66188
https://www.academia.edu/29799371/Game_Design_Values
http://www.knf-hoitajat.org/wp-content/uploads/2018/05/EEG-normaalikehitys-KNF-hoitajien-syyskoulutus_Lauronen.pdf
http://www.knf-hoitajat.org/wp-content/uploads/2018/05/EEG-normaalikehitys-KNF-hoitajien-syyskoulutus_Lauronen.pdf


 

44 
 

Liikanen, E., Björn, M., & Nielsen, M. (2018). Use of information and communications technology 

by teachers and students in biomedical laboratory science educations in the nordic countries. 

Education and Information Technologies, 23(6), 2867–2878. doi:10.1007/s10639-018-9746-y 

Mervaala, E., Haaksiluoto, E., Himanen, S., Jääskeläinen, S., Kallio, M., Vanhatalo, S. & Ahtola, E. 

(2018). Kliininen neurofysiologia.https://www-oppiportti-

fi.libproxy.helsinki.fi/op/knf00001/do  

Olejniczak, P. (2006). Neurophysiologic basis of EEG. Journal of Clinical Neurophysiology : Official 

Publication of the American Electroencephalographic Society, 23(3), 186-189. doi:00004691-

200606000-00002 [pii] 

Palva, S., & Palva, J. M. (2011). Functional roles of alpha-band phase synchronization in local and 

large-scale cortical networks. Frontiers in Psychology, 2, 204. doi:10.3389/fpsyg.2011.00204 

Park, H., Kang, E., Kang, H., Kim, J. S., Jensen, O., Chung, C. K., et al. (2011). Cross-frequency power 

correlations reveal the right superior temporal gyrus as a hub region during working memory 

maintenance. Brain Connectivity; Brain Connect, 1(6), 46–472. doi:10.1089/brain.2011.0046 

Sähköiset aivomme: Keskushermoston neurofysiologiset tutkimukset (1994). In Lang H. (Ed.). 

Turku: Suomen kliinisen neurofysiologian yhdistys. 

Schoenberg, M., Werz, M. & Drane, D. (2011). Epilepsy and seizures. Boston, MA: Springer US. 

Schomer, D. L., & Lopes da Silva, F. (2010). Niedermeyer's electroencephalography: Basic 

principles, clinical applications, and related fields. Philadelphia: Wolters Kluwer Health. 

https://www-oppiportti-fi.libproxy.helsinki.fi/op/knf00001/do
https://www-oppiportti-fi.libproxy.helsinki.fi/op/knf00001/do


 

45 
 

Schomer, D. L., Silva, Fernando H. Lopes da, Seeck, M., & Schomer, D. L. (2017). Intracranial EEG 

MonitoringDepth, subdural, foramen ovale, and microarrays; niedermeyer's 

ElectroencephalographyBasic principles, clinical applications, and related fields. (). Oxford, 

UK: Oxford University Press. doi:10.1093/med/9780190228484.003.0029 

Schrepp, M., Hinderks, A., & Thomaschewski, J. (2017). Construction of a benchmark for the user 

experience questionnaire (UEQ). International Journal of Interactive Multimedia and Artificial 

Intelligence, 4(4), 40. doi:10.9781/ijimai.2017.445 

Spitzer, B., & Haegens, S. (2017). Beyond the Status Quo: A Role for Beta Oscillations in 

Endogenous Content (Re)Activation. eNeuro, 4(4), ENEURO.0170-17.2017. 

https://doi.org/10.1523/ENEURO.0170-17.2017 

Thakor N.V, Tong, S. (2009). Quantitative EEG analysis methods and clinical applications. 

Turku ammattikorkeakoulu, 2020. Opetussuunnitelma, kliininen neurofysiologia. 

Warren, S. J., & Jones, G. (2017). Learning games: The science and art of development Springer 

International Publishing. 

Whitton, N. (2014). Digital games and learning: Research and theory Taylor and Francis. 

doi:10.4324/9780203095935 

Wilson, D., & Sicart, M. (2010). Now it's personal. pp. 40-47.  

 

 
 

 



 

46 
 

 

10 Liitteet 
 

Liite 1. UEQ-questionnaire. 

UE-questionnaire [kopio] 

Please make your evaluation now.  

For the assessment of the product, please fill out the following questionnaire. The questionnaire 

consists of pairs of contrasting attributes that may apply to the product. The circles between the 

attributes represent gradations between the opposites. You can express your agreement with the 

attributes by ticking the circle that most closely reflects your impression. 

  

 attractive:1-3                                     unattractive:5-6 

  

Example: 
attractive  

       unattractive  

Please decide spontaneously. Don’t think too long about your decision to make sure that you convey 

your original impression. 

Sometimes you may not be completely sure about your agreement with a particular attribute, or you 

may find that the attribute does not apply completely to the particular product. Nevertheless, please 

tick a circle in every line. 

It is your personal opinion that counts. Please remember there is no wrong or right answer! 

  

  

enjoyable  

1-3=enjoyable, 5-7=annoying  

 1 2 3 4 5 6 7 

enjoyable vs. annoying 
       

1-3=understandable, 5-7=not understandable  
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 1 2 3 4 5 6 7 

understandable vs. not understandable  
       

1-3=creative, 5-7=dull  

 1 2 3 4 5 6 7 

creative vs. dull 
       

1-3=easy to learn, 5-7=difficult to learn  

 1 2 3 4 5 6 7 

easy to learn vs. difficult to learn 
       

1-3=valuable, 5-7=inferior  

 1 2 3 4 5 6 7 

valuable vs. inferior 
       

1-3=exciting, 5-7=boring  

 1 2 3 4 5 6 7 

exciting vs. boring 
       

1-3=interesting, 5-7=not interesting  

 1 2 3 4 5 6 7 

interesting vs. not interesting 
       

1-3=predictable, 5-7=unpredictable  

 1 2 3 4 5 6 7 

predictable vs. unpredictable 
       

1-3=fast, 5-7=slow  

 1 2 3 4 5 6 7 

fast vs. slow 
       

1-3=inventive, 5-7=conventional  

 1 2 3 4 5 6 7 
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inventive vs. conventional 
       

1-3=supportive 5-7=obstructive  

 1 2 3 4 5 6 7 

supportive vs. obstructive 
       

1-3=good 5-7=bad  

 1 2 3 4 5 6 7 

good vs. bad 
       

1-3=easy 5-7=complicated  

 1 2 3 4 5 6 7 

easy vs. complicated 
       

1-3=pleasing 5-7=unlikable  

 1 2 3 4 5 6 7 

pleasing vs. unlikable 
       

1-3=usual 5-7=leading edge  

 1 2 3 4 5 6 7 

usual vs. leading edge 
       

1-3=pleasant 5-7=unpleasant  

 1 2 3 4 5 6 7 

pleasant vs. unpleasant 
       

1-3=secure 5-7=not secure  

 1 2 3 4 5 6 7 

secure vs. not secure 
       

1-3=motivating 5-7=demotivating  

 1 2 3 4 5 6 7 

motivating vs. demotivating 
       

1-3=meets expectations 5-7=does not meet expectations  
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 1 2 3 4 5 6 7 

meets expectations vs. does not meet expectations 
       

1-3=efficient 5-7=inefficient  

 1 2 3 4 5 6 7 

efficient vs. inefficient 
       

1-3=clear 5-7=confusing  

 1 2 3 4 5 6 7 

clear vs. confusing 
       

1-3=practical 5-7=impractical  

 1 2 3 4 5 6 7 

practical vs. impractical 
       

1-3=organized 5-7=cluttered  

 1 2 3 4 5 6 7 

organized vs. cluttered 
       

1-3=attractive 5-7=unattractive  

 1 2 3 4 5 6 7 

attractive vs. unattractive 
       

1-3=friendly 5-7=unfriendly  

 1 2 3 4 5 6 7 

friendly vs. unfriendly 
       

1-3=innovative 5-7=conservative  

 1 2 3 4 5 6 7 

innovative vs. conservative 
       

 

 

 


