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Tämän hetken suuntaus on, että ääniterapia toteutetaan lyhyissä, noin 8-12 kerran jaksoissa. 
Tämä  luo  ääniterapialle  erityisiä  vaatimuksia:  terapian  tulisi  olla  hyvin  tehokasta,  jotta 
lyhyessä ajassa saataisiin aikaan muutoksia. Ääniterapia on usein puheterapeutin asiakkaalle 
yksilöllisesti räätälöimä yhdistelmä, joka sisältää elementtejä eri ääniterapiaorientaatioista ja 
-menetelmistä. Tarkoin kuvattuja ääniterapiamenetelmiä ja niitä koskevia tutkimuksia löytyy 
kirjallisuudesta suhteellisen vähän. Yksi harvoista tarkoin kuvatuista ääniterapiamenetelmistä 
on amerikkalainen Vocal Function Exercises -menetelmä (VFE).

Koska  tämä  VFE-menetelmää  koskeva  tutkimus  on  maassamme  ensimmäinen,  on 
tapaustutkimuksen  ensisijaisena  tavoitteena  kerätä  kokemuksia  menetelmästä.  Toisena 
tavoitteena  on  saada  viitteitä  siitä,  miten  menetelmä  soveltuu  toiminnallisen  äänihäiriön 
kuntoutukseen. Suurin ero tyypilliseen ääniterapiaan, jossa terapeutti valitsee harjoituksista 
asiakkaalleen parhaiten sopivimmat, on VFE-menetelmän strukturoitu rakenne, joka toistuu 
samana  asiakkaasta  riippumatta.  Koska  kontaktikertoja  ääniterapiassa  on  vähän,  korostuu 
kotiharjoittelun merkitys, siten VFE:n kaltainen selkeä harjoitusohjelma voisi olla asiakkaalle 
konkreettinen väline oman äänellisen tilanteen kohentamiseen.

Tutkimuksen aikana asiakkaan äänenkäyttöä tarkasteltiin ennen ja jälkeen terapiajakson sekä 
jokaisen  terapiakerran  yhteydessä.  Muutoksia  tarkasteltiin  akustisten  ja  aerodynaamisten 
parametrien  avulla,  EGG-mittauksesta  saadulla  kontaktiosamäärällä  sekä  kuulijaraadin 
perkeptuaalisen  arvion  avulla.  Kyselykaavakkeilla  kartoitettiin  ääniongelman  vaikutuksia 
oireiden, subjektiivisten tuntemusten ja haitan kannalta.

VFE-ääniterapiajakso  vähensi  tutkimushenkilön  äänen  puristeisuutta.  Tämä  näkyi 
useammassa  tarkastelussa.  Kyselykaavakkeet  osoittivat  äänihäiriöstä  aiheutuvan  haitan 
vähenemistä  etenkin  työympäristöön  liittyvän  äänenkäytön  osalta.  Toisaalta  kyselyissä 
korostui  myös  äänihäiriön  emotionaalinen  puoli:  ongelmaan  puuttuminen  aiheuttaa 
ristiriitaisia tunteita, vaikka terapia sinänsä voi olla mieluista. VFE-menetelmällä havaittiin 
olevan myös välittömästi äänentuottoa helpottava vaikutus. Tämän tutkimuksen perusteella 
vaikuttaisi siltä, että VFE-menetelmä voisi sopia toiminnallisen äänihäiriön kuntouttamiseen, 
mutta myös äänen lämmittelyn ja harjoittamisen välineeksi.
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1 Johdanto

Ääniterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, ja sillä on hyvin keskeinen tehtävä ääniongelmien 

hoidossa  (Sala,  Sihvo  ja  Laine  2003,  41).  Se  perustuu  puheterapeutin  anatomiselle  ja 

fysiologiselle  tietämykselle;  se  on  yhdistelmä  tiedettä  ja  taidetta  sekä  luovuuden  käyttöä 

(D'Antoni, Harvey & Fried 1995). Ääniterapia voi koostua vain yhdestä menetelmästä, mutta 

usein  se  on eri  menetelmien ja  orientaatioiden yhdistelmä (Dejonckere  & Wieneke 2001, 

Sellman  1999).  Tämä  ei  kuitenkaan  tarkoita,  että  terapia  olisi  sattumanvaraista,  vaan  se 

enemminkin  kertoo  ääniterapian  yksilöllisestä  luonteesta  (Carding  &  Horsley  1992). 

Ääniterapiassa  on  nähtävissä  monenlaisia  orientaatioita.  Voidaan  puhua  suorasta  ja 

epäsuorasta  ääniterapiasta.  Suorassa  terapiassa  pyritään  tarkoituksenmukaisin  harjoituksin 

vaikuttamaan  asiakkaan  äänenkäyttöön,  kun  taas  epäsuorassa  terapiassa  puututaan 

äänenkäyttöön vaikuttaviin ulkoisiin tekijöihin ääniergonomisin ohjein. 

Stemplen  (2000,  273)  mukaan  hyvä  ääniterapia  koostuu  haitallisen  äänenkäyttötavan 

korjaamisesta, oireiden poistamisesta, psykodynaamisen puolen huomioimisesta sekä suorista 

fysiologisista  harjoituksista.  Puheterapeutit  itse  listasivat  tärkeimmiksi  komponenteiksi 

opittujen  taitojen  yleistämisen,  oireiden  mukaisen  harjoittamisen  ja  hyvän  äänenkäytön 

edellytysten  harjoittamisen  (Dejonckere  &  Wienecke  2001).  Verdolini-Marstonin  (1995) 

mukaan käytännön vaatimukset hyvälle ja toimivalle ääniterapia menetelmälle liittyvät sen 

toteutettavuuteen:  menetelmän  tulisi  olla  helposti  opittavissa  ja  sellainen,  että  sitä  on 

mahdollista suorittaa myös muualla kuin terapeutin vastaanotolla.

Tämän hetken suuntaus on, että ääniterapia toteutetaan lyhyissä noin 8-12 kerran jaksoissa 

(Simberg & Laine 2007). Tämä luo ääniterapialle erityisiä vaatimuksia: terapian tulisi olla 

hyvin  tehokasta,  jotta  lyhyessä  ajassa  saataisiin  aikaan  muutoksia  niinkin 

perustavanlaatuisessa toiminnassa kuin äänenkäyttö. Tarkoin kuvattuja ääniterapiamenetelmiä 

ja niitä koskevia tutkimuksia löytyy kuitenkin kirjallisuudesta suhteellisen vähän (Bassiouny 

1998;  Ruotsalainen  2007).  Yksi  harvoista  tarkoin  kuvatuista  ääniterapiamenetelmistä  on 

amerikkalainen Vocal Function Exercises -menetelmä (VFE) (Gillivan- Murphy ym. 2005; 

Gorman, Weinrich, Lee & Stemple 2008; Roy, Gray, Simon, Dove, Corbin-Lewis & Stemple 
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2001;  Sabol,  Lee  &  Stemple1995;  Stemple,  Stanley  &  Lee  1995  ).  VFE-menetelmää 

koskevien  aikaisempien  tutkimusten  mukaan  menetelmä  on  hyödyllinen  useiden  eri 

asiakasryhmien kuntouttamisessa (Gorman ym. 2008; Roy ym. 2002; Sabol, Lee ja Stemple 

1995;  Stemple  ym.  1994,).  Tämän  ääniterapiamenetelmän  harjoitukset  sisältävät 

äänenharjoittamisessa  paljon  kuvattuja  tekijöitä  (ks.  3.2  ja  3.3),  mutta  myös  sellaisia 

elementtejä,  joita  suomalaisessa  äänen  harjoittamisessa  ei  ole  perinteisesti  hyödynnetty. 

Suurin  ero  tyypilliseen  ääniterapiaan,  jossa  terapeutti  valitsee  harjoituksista  asiakkaalleen 

parhaiten sopivimmat (esim. Juvaksen ääniharjoituksia puheterapeutin käyttöön, Sovijärven 

Resonaattoriputkiharjoituksia kts. kpl 3.2.3), on VFE-menetelmän strukturoitu rakenne, joka 

toistuu  aina  samana.  Taloudellisuuden  ja  tehokkuuden  vaatimusten  paineessa  voidaankin 

miettiä,  minkälainen  ääniterapia  olisi  optimaalisinta,  jotta  nämä  vaatimukset  täyttyisivät. 

Verdolinin  (1998)  mukaan  terapian  tuloksellisuuteen  vaikuttavat  olennaisesti  asiakkaan 

harjoittelun määrä ja sitoutuminen tavoitteeseen. Sitoutumisen kannalta taas on merkittävää, 

että menetelmä on mielenkiintoinen, helposti opittavissa sekä toteutettavissa.  

VFE-menetelmää  koskeva  tutkimus  on  maassamme  ensimmäinen.  Siten  ensisijaisena 

tavoitteena on  kerätä kokemuksia menetelmästä sekä saada viitteitä siitä, miten menetelmä 

soveltuu toiminnallisen äänihäiriön kuntoutukseen. Koska kontaktikertoja ääniterapiassa on 

vähän,  korostuu  kotiharjoittelun  merkitys.  Siten  VFE:n  kaltainen  selkeä  harjoitusohjelma 

voisi olla asiakkaalle konkreettinen väline oman äänellisen tilanteen kohentamiseen. Toiveeni 

myös olisi, että tämä tapaustutkimus olisi osaltaan lisäämässä tietämystä ääniterapiasta, sen 

vaikuttavuudesta ja toimintamekanismeista sekä vahvistamassa ääniterapian asemaa tärkeänä 

lääkinnällisen kuntoutuksen muotona.
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2 Äänihäiriö

2.1 Määritelmä

On arvioitu,  että  neljäsosa väestöstä  toimii  ammateissa,  joissa ääntä tarvitaan olennaisesti 

(Vilkman 2004). Äänenkäytön vaatimukset ovat kuitenkin hyvin suhteellisia (relatiivisia) ja 

subjektiivisia,  sillä äänellinen vaatimustaso eri  ammateissa on hyvin erilainen: siinä missä 

laulajan äänen käheytyminen johtaa konsertin peruuntumiseen, sihteerin ammatissa toimiva 

henkilö  ei  välttämättä  kiinnitä  asiaan  lainkaan  suurempaa  huomiota. 

Ammattiäänenkäyttäjästä voidaan puhua, kun henkilön työsuoritus edellyttää toimivaa ääntä 

(Stemple 2000). Ammattiäänenkäyttäjät voidaan jakaa neljään ryhmään: korkean äänenlaadun 

vaativa ammatti  (laulajat,  näyttelijät),  korkean kuormituksen ammatit  (opettaja) ja matalan 

kuormituksen  ammatit  (lääkäri,  sihteeri)  sekä  muut  ammattiryhmät  (Vilkman  2004). 

Työperäisestä  äänihäiriöstä  voidaan  puhua,  kun  työolosuhteet  sisältävät  paljon  äänellisiä 

riskitekijöitä ja kun äänioireet esiintyvät vain työssäolo aikoina (Sala ym. 2003).

Aronsonin (1985) määritelmän mukaan normaali ääni on laadultaan miellyttävä, äänessä on 

musikaalista  sointia,  eikä  siinä  ole  atonaalista  hälyä.  Korkeus  on  puhujan  ikään  ja 

sukupuoleen  nähden  luonteva  ja  kuuluvuus  on  tilanteeseen  nähden  sopiva.  Äänenkäyttö 

sisältää korkeuden ja kuuluvuuden vaihtelevuutta puheen sisällön mukaan. Terve ja toimiva 

ääni palvelee puhujan äänenkäytön vaatimustasoa. Kirjallisuudessa esiintyy lukuisia erilaisia 

määritelmiä äänihäiriöstä. Yhden näkemyksen mukaan äänihäiriöstä voidaan puhua aina, kun 

henkilö hakee apua äänenkäytön pulmien vuoksi (Verdolini & Raming 2001). Useimmissa 

tutkimuksissa äänihäiriön määritelmään liitetään myös ongelman kroonisuus, joka ilmentää 

häiriön jatkuvaa luonnetta. Ääniongelman havainnoinnissa on kaksi puolta: itse raportoidut 

oireet ja toisaalta kliiniset havainnot. Vilkmanin (2004) määritelmän mukaan ammatillisesti 

tarkastellen  ääni  on  häiriintynyt  silloin,  kun  se  ei  vastaa  työn  vaatimuksia  ja  kriteereitä. 

Äänihäiriö voidaan määritellä myös äänielimistön rakenteellisten muutosten kautta (Stemple 

1995) tai laajemmin: ääni on häiriintynyt aina kun se ei vastaa toiminnaltaan ja laadultaan 

normaalisuoritusta (Roy ym. 2004).
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2.2 Etiologia ja myötävaikuttavat tekijät

Äänellisistä  riskitekijöistä  merkittävimpiä  on  kuormitus  (Vilkman  2004).  Tärkeimmät 

kuormitukseen vaikuttavat  tekijät  ovat  pitkäaikainen jatkuva äänenkäyttö sekä äänihuulten 

toistuva liike.  Muita  kuormitusta lisääviä tekijöitä  ovat  pitkät  puhe-etäisyydet,  taustamelu, 

huono akustiikka, huono huoneilma ja epäergonominen työasento (Vilkman 2004, Thomas 

ym.  2006).  Taustamelu,  pitkät  puhumisetäisyydet  ja  akustisen  jälkikaiunnan  puuttuminen, 

esimerkiksi ulkoilmassa puhuttaessa, vaativat puhujaa voimistamaan ääntään (Vilkman 2004). 

Myös tilat,  joissa on suuri  jälkikaiunta-aika vaativat  puhujalta  äänenvoimakkuuden nostoa 

(Sala,  Sihvo  ja  Laine  2003).  Jotta  puheen  kuuluvuus  säilyy,  puhe-etäisyyden  kasvaessa 

puolella, puheen intensiteettiin tarvitaan 6 dB:n nosto (Sala, Sihvo Laine 2003; Titze 2000; 

Vilkman  2004).  Puhuja  kompensoi  äänenvoimakkuuden  nostoa  yleensä  lisäämällä  äänen 

hyperfunktionaalista ja paineista tuottotapaa, mikä taas osaltaan lisää kuormituksen kielteisiä 

vaikutuksia. Huono huoneilma, joka sisältää esimerkiksi pölyä tai on hyvin kuiva, vaikuttaa 

suoraan äänihuulten värähtelyominaisuuksiin. Äänen toiminnan kannalta ilman kosteus onkin 

hyvin tärkeää (Vilkman ym. 1997; Vilkman ym. 1998).

Työvuosien yhteydestä ääniongelmiin on ristiriitaisia tutkimustuloksia. Russellin ym. (2004) 

tutkimustulosten mukaan työuran pituudella ei ollut yhteyttä ääniongelmien esiintyvyyteen, 

vaikka iän osalta löytyikin voimakas positiivinen korrelaatio. Toisenlaisia tuloksia raportoivat 

Smith ym. (1997) ja Roy ym. (2004). Yli  16 vuoden opetustyön havaittiin lisäävän riskiä 

ääniongelmien ilmaantumiseen (Roy ym. 2004).  Puolalaisen tutkimuksen mukaan suurimpia 

riskitekijöitä  hyperfunktionaalisen  dysfonian  kehittymiseen  ovat  pitkän  äänityöuran  ajan 

tapahtunut  hyperfunktionaalinen  äänenkäyttö  sekä  jännittyneet  niskalihakset  (Sliwinska-

Kowalska  &  Niebudek-Boguer  2006).  Toisaalta  ääniongelmia  esiintyy  jo  opiskelijoilla 

(Simberg 2004).  Simbergin tutkimus viittaisi  siihen,  että  taipumus kokea ääniongelmia on 

olemassa jo työ- ja opiskelu-uran alusta lähtien, eikä työvuosien määrä vaikuta siihen.

Ääniongelman syntymiseen myötävaikuttavat  myös  puhujaan liittyvät  ominaisuudet,  joista 

tutkituimpia ovat ikä ja sukupuoli. Iän myötä äänihuulien elastisuus vähenee, lihakset alkavat 

heiketä ja neurologisen kontrollin tarkkuus heikkenee (Stemple 2000, 48). Elastisuuden ja 

lihasvoiman vähentyessä voisi ajatella, että äänen laadullisten muutoksien lisäksi ääni olisi 

8



myös  alttiimpi  vaurioitumaan.   Royn  ym.  (2004)  tutkimustulosten  mukaan  riskitekijöitä 

ääniongelmien  esiintymiselle  olivat  naiseus  ja  opettajuus,  mutta  oleellinen  riskitekijä 

ääniongelmien esiintymiselle oli myös 40-59 vuoden ikä. Russell ym. (2004) sekä Smith ym. 

(1997) raportoivat samankaltaisia tuloksia. Russell ym. mukaan yli 50-vuotiailla sekä 31–40 

-vuotiailla naisopettajilla esiintyi enemmän ääniongelmia kuin muissa ikäryhmissä. Ilomäki 

(2008  )  havaitsi  tutkimuksessaan  yhteyden  korkean  iän  ja  ääniongelmien  välillä:  mitä 

enemmän  ikää,  sitä  suuremmalla  todennäköisyydellä  raportoitiin  ääniongelmista. 

Luonnollisten  vanhenemisessa  tapahtuvien  biologisten  muutosten  lisäksi  iäkkäämmillä 

ihmisillä  on  useimmiten  vuosikymmenien  työura  takana  (Roy  ym.  2004).  Siten  runsaan 

äänenkäytön  vaikutukset  saattavat  kumuloitua  ajan  kanssa,  kun  yhdessä  vaikuttavat 

mahdolliset kudosvauriot sekä biologiset tekijät.

Merkittävä  riskitekijä  ääniongelmille  on  sukupuoli.  Naisopettajilla  ääniongelmia  esiintyy 

kaksi  kertaa  useammin  (Russell  &  Oates  1998).  Mikä  naiseudessa  sitten  on  äänellisesti 

riskialtistava tekijä? Koska naisten äänihuulet ovat lyhyemmät, naisten puheen sävelkorkeus 

asettuu keskimäärin 200 Hz:n korkeudelle, kun taas miehet puhuvat keskimäärin 100 Hz:n 

korkeudelta (Laukkanen & Leino 2001; Roy ym. 2004). Näin ollen naisten ääni värähtelee 

noin 200 kertaa sekunnissa, kun miehillä tapahtuu vain noin 100 värähdystä sekunnissa. Tämä 

tarkoittaa  kaksinkertaisesti  suurempaa  äänihuulten  yhteen  törmäyksen  määrää  miehiin 

verrattuna ja siten myös kaksi kertaa suurempaa kuormitusta (Vilkman 2004).  Kurkunpään 

rakenteissa löytyy myös tiettyjä eroja: naisilla lamina propria, äänihuulten epiteelin alainen 

kudosrakenne, on ohuempi kuin miehillä (Hammond & Zhou 1997; Roy ym. 2004) ja naisten 

kurkunpää on 20 % miesten kurkunpäätä pienempi (Friedriche & Lichtenegger 1997).
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2.3 Subjektiivisesti koetut oireet 

Subjektiivisuus  käsitteenä  Häyry  ja  Häyryn  (1997)  mukaan  viittaa  siihen,  että  ”arvion 

pätevyyden  kriteerinä  on  henkilön  oma kokemus,  ei  ulkopuolinen,  objektiiviseksi  väitetty 

taho”. Ääniongelma ilmenee subjektiivisesti koettuina oireina, jotka aiheuttavat äänenlaadun 

ja  toiminnallisuuden  laskun.  Yleisimpiä  subjektiivisesti  koettuja  äänen  rasitusoireita  ovat 

äänen  rasittuminen  pitkään  puhuttaessa,  palan  ja  liman  tunne  kurkussa,  käheys  ilman 

vilustumista sekä kivun ja väsymyksen tunteet kurkussa (Kircher ja Heras 1997; Mattiské, 

Oates ja Greenwood 1998;  Rantala ja Vilkman 1999;  Smith,  Gray,  Dove,;  Simberg 2004; 

Sliwinska-Kowalskan ym.  2006;  Stemple,  Stanley ja  Lee  1995;  Suurmäki-Lesonen  2009; 

Titze 2000).  Äänen käheytyminen on tyypillinen  seuraus  äänihuulten rasittumisesta  (Titze 

2000, 322). Voimakkaan rasituksen seurauksena äänihuulten äänihuulikudoksen viskositeetti 

kasvaa,  jolloin äänihuulivärähtely ei  pääse tapahtumaan normaalilla  herkkyydellä ja äänen 

värähtely pyrkii vaimenemaan. Kuivumisen tunne taas voi johtua voimakkaaseen rasitukseen 

liittyvästä  äänihuulten  jatkuvasta  yhteen  törmäyksestä,  joka  aiheuttaa  hiussuonten 

supistumista.  Väsymys  ilmenee  äänentuoton  työläytenä  sekä  äänenlaadun  muutoksina, 

esimerkiksi  käheytenä  sekä  usein  äänenkorkeuden  perustaajuuden  (F0)  nousuna (Vilkman 

2004;  Rantala  2000).  Kompensoidakseen  äänen  riittämättömyyttä  työn  vaatimiin 

olosuhteisiin,  äänityöläinen  saattaa  käyttää  epäedullista  fonaatiotekniikkaa,  mikä  osaltaan 

rasittaa ääntä (Rantala 2000; Sliwinska-Kowalska ja Niebudek-Boguer 2006).

Ilomäki (2008) havaitsi, että foniatrin kliininen arvio ja äänenkäyttäjän subjektiivinen arvio 

omasta äänestä eivät aina vastanneet toisiaan. Henkilöt, joilla foniatri arvioi olevan rasituksen 

merkkejä  äänihuulikudostasolla,  ja/tai  äänen  laadullisen  arvion  perusteella,  eivät  itse 

havainneet  samanlaisia  piirteitä  omassa äänentuotossaan.  Ääniongelmaa ei  siis  välttämättä 

tunnisteta,  vaikka  kudostason  muutoksia  olisi  jo  ilmennyt.  Toisaalta,  voidaanko  puhua 

ääniongelmasta,  jos  henkilö  ei  itse  kuitenkaan koe äänellisen suorituskykynsä  heikenneen 

orgaanisista muutoksista huolimatta?
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2.4 Akustiset äänen piirteet ja äänihuulien toiminta 

Äänen fysikaalisia  suureita  ovat  äänenvoimakkuus (SL) ja äänenkorkeus (F0).  SL (Sound 

Level)  koetaan  äänenvoimakkuutena.  SL antaa  tietoa  äänenkäyttäjästä  sekä  äänilähteestä: 

terveääninen  puhuja  pystyy  vaihtelemaan  äänenvoimakkuutta  noin  40  dB:n  verran 

(Laukkanen  &  Leino  1999).  Äänihäiriö  voi  johtaa  kykenemättömyyteen  voimistaa  ääntä 

(Buekers 1998 Rantalan 2000 työssä).  Ääntä voimistettaessa myös äänen perustaajuus,  F0 

nousee (Titze 2000, 258). On havaittu, että äänellinen kuormitus on yhteydessä F0:n ja SL:n 

nousuun (Rantala, Lindholm ja Vilkman 1998; Stemple, Stanley & Lee 1995; Vilkman, Lauri,  

Alku,  Sala  &  Sihvo  1999).  Äänenkorkeuden  ja  voimakkuuden  nosto  on  äänielimistölle 

rasittavaa, sillä se vaatii äänihuulilta tiiviimpää sulkua ja siten suurempaa mekaanista työtä 

(Jiang & Titze 1994). Rantalan ja Vilkmanin (1999) tutkimuksessa opettajilla, jotka kokivat 

enemmän rasitusoireita, oli korkeampi F0. Vähäoireisilla opettajilla taas F0 nousi työpäivän 

loppua kohden.

Akustisessa  tarkastelussa  tutkitaan  myös  äänen  värähtelyn  tasaisuudesta  kertovia  suureita. 

Äänen  perturbaatiolla  tarkoitetaan  epäperiodista  hälyä,  jota  esiintyy  luonnollisessa 

ihmisäänessä  (Laukkanen  &  Leino  2001,  178-179;  Titze  2000,  313  ).  Jitter  kuvaa 

perustaajuuden lyhytaikaista  vaihtelua,  joka  ei  kuitenkaan ole  tiedostettua  sävelkorkeuden 

vaihtelua (Baken 1987, 113-114, 166), kun taas shimmer kuvaa äänisignaalin lyhytaikaista 

amplitudin vaihtelua. Vaikka jitterin ja shimmerin yhteydestä äänentuottoon ja sen ongelmiin 

on  tehty  paljon  tutkimuksia  jo  useampia  vuosikymmeniä  (ks.  Rantala  2000),  ei  näistä 

perturbaatiota  kuvaavista  muuttujista  voida  vetää  kuitenkaan  suoraviivaisia  johtopäätöksiä 

äänentuoton  laadusta  tai  kudosmuutoksista.  Eräiden  näkemysten  mukaan  korkeat  jitter  ja 

shimmer  arvot  ilmenevät  äänen  käheytenä  ja  siten  voivat  akustisessa  analyysissä  antaa 

viitteitä äänen patologiasta (Baken 1987; Laukkanen & Leino 2001). Toisaalta Rantalan & 

Vilkmanin (1999) mukaan opettajien kuormitusmuutoksia koskevassa tutkimuksessa shimmer 

arvot olivat matalimmat perjantaina viikon viimeisellä tunnilla henkilöillä, joilla ääniongelmia 

esiintyi kaikkein eniten. Edelleen kuormitusta koskevassa tutkimuksessa Stemple, Stanley ja 

Lee (1995) raportoivat jitter-arvojen olevan kuormituksen jälkeen matalammat kuin ennen 

kuormitusta.  Laukkasen  ym.  (2006)  tutkimuksessa  korkeat  jitter  -arvot  olivat  yhteydessä 

kurkun rasittumiseen. 
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On  havaittu,  että  hyperfunktionaalinen  äänentuotto,  jolloin  kurkunpään  lihakset  ovat 

voimakkaasti  aktivoituneina,  vähentää  perturbaatiota  äänessä  (Orlikoff  &  Kahane  1991; 

Laukkanen ym. 2006). Hyperfunktionaalinen äänentuottotapa ei kuitenkaan ole ergonominen 

tapa  tuottaa  ääntä.  Laukkasen  ym.  (2006)  mukaan  taas  korkea  alfaratio  liittyi  työpäivän 

jälkeiseen äänen väsymiseen opettajan työssä. Tutkijaryhmä esittääkin, että alfaratio voi olla 

yhteydessä adduktion (äänihuulisulun) määrään. Rantala (2000) havaitsi, että alfaratio ilmensi 

opettajien  äänenkäytön  muuttumista  puristeiseen  suuntaan  ja  oli  korkeimmillaan  viikon 

viimeisen työpäivän jälkeen mitattuna.

EGG  -mittaus  kertoo  äänihuulivärähtelyn  laadusta  (Laukkanen  &  Leino  2001).  Signaali 

saadaan kaulalle äänihuulien korkeudelle laitettavien sähköä johtavan neljän elektrodin avulla 

koehenkilön  ääntäessä  mahdollisimman  tasaisesti  pitkää  vokaalia.  EGG-signaali  kuvaa 

äänihuulien  välisen  kontaktin  vaihtelua  ajassa  ja  kertoo  äänihuulien  sulkeutumisesta. 

Signaalin  amplitudista  voidaan  päätellä,  miten  äänihuulet  adduktoituvat.  Kontaktoituneet 

äänihuulet  johtavat  sähköä  paremmin  kuin  auki  olevat  (Titze  1984,  Herbst  &  Ternström 

2006).  Näin  äänihuuliperiodista  voidaan  erottaa  äänihuulten  sulku-  ja  aukiolovaiheet. 

Jakamalla sulkuvaihe aukiolovaiheen kanssa voidaan laskea äänihuulisulun kontaktiosamäärä 

(Herbst  &  Ternström  2006,  Verdolini  1998).  Tässä  tutkimuksessa  käytetään  termiä 

kontaktiosamäärä, suomenkieleen paremmin sopivamman sulkuosamäärän sijaan, sillä termiin 

”sulku”  liittyy  tiettyä  ehdottomuutta.  Kuitenkin  kontaktiosamäärään  sisältyy  myös 

äänihuulien  sulkeutumisvaihe,  jolloin  ei  voida  puhua  täydellisestä  sulusta  (Herbst  & 

Tendström  2006).  Myöskään  itse  sulkuvaihe  ei  ole  aina  aivan  täydellinen,  esimerkiksi 

falsetissa äänihuulet  saattavat  sulkeutua vain osittain (Laukkanen & Leino 2001 46; Titze 

2000),  silti  kontaktiosamäärä  on  laskettavissa  tämänkin  kaltaisesta  sulusta.  Kun  tuotetaan 

voimistettua  ääntä  äänihuulikontakti  tiivistyy,  mikä  muuttaa  tuottotapaa 

hyperfunktionaaliseen suuntaan (Jiang & Titze 1994). Tällaista tuottotapaa kuvaa suurempi 

kontaktiosamäärä.  Pieni  EGG-singaalin  amlitudi  kertoo  vähäisestä  äänihuulikontaktista  ja 

siten  hypofunktionaalisesta  äänentuotosta.  Tällöin  myös  kontaktiosamäärä  on  alhainen. 

Taulukossa  1  on  esitetty  Verdolinin  (1998)  laatimat  sulkuosamäärän  viitearvot 

äänentuottotavan mukaan.
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Taulukko 1: Verdolinin (1998) kontaktiosamäärän viitearvot

Puristeinen 0,59

Normaali 0,53

Huokoinen 0,45

2.5 Äänihäiriön vaikutus elämänlaatuun ja viestintään

Äänihäiriön vaikutusta ihmisen elämänlaatuun ei tulisi lainkaan vähätellä, sillä vaikutukset 

ulottuvat  monelle  eri  elämän  osa-alueelle.  Verdolini  &  Raming  (2001)  raportoivat 

tutkimuksessaan, että 50–60%:lla henkilöistä, jotka kärsivät ääniongelmista esiintyi lievää ja 

keskivaikeaa masennusta sekä sosiaalista eristäytymistä. Opettajia koskeneissa tutkimuksissa 

havaittiin  kuinka  ääniongelmat  vaikuttavat  myös  opettajan  ammatilliseen  itsetuntoon  sekä 

uskottavuuteen  (Ilomäki  2008,  Verdolini  &  Raming  2001).  Ammatillisen  itsetunnon 

aleneminen onkin looginen seuraus äänihäiriöstä kärsivälle äänityöläiselle, sillä esimerkiksi 

opettajat tulevat arvostelluksi opiskelijoiden keskuudessa paljolti äänen perusteella (Shmidt, 

Andrews  ja  Cutcheon  1998).  Opettajan  ääni  herättää  opiskelijoissa  mielikuvia  aina 

ystävällisyydestä  ja  pätevyydestä  toiseen  äärilaitaan.  On  myös  havaittu,  että  opettajan 

äänihäiriö  vaikuttaa  kielteisesti  opetustehokkuuteen,  työsuorituksen  tasoon  (Shmidtin  ym. 

1998;  Roy  ym.  2004)  ja  oppimistuloksiin  (Morton  &  Watson  2001).  Häiriöistä  ääntä 

kuunnellessa suuri osa huomiosta keskittyy pelkkään tiedon vastaanoton prosessointiin ja itse 

asian mieleen painaminen vaikeutuu. Verdolinin ja Ramingin (2001) tutkimuksessa havaittiin, 

että vastaajat kokivat myös kommunikaatio-ongelmia: puheen ymmärrettävyys oli kärsinyt. 

Vaikka  ääniongelman vaikutukset  osoittautuvat  hyvin  laaja-alaisiksi  ja  negatiivisiksi,  apua 

ongelmaan ei kuitenkaan haeta herkästi (Roy ym 2004). 
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3 Vocal Function Exercises (VFE)

VFE  on  ääniterapiamenetelmä,  jonka  juuret  juontavat  50-luvulle  Bentram  Briessin 

näkemyksiin  kurkunpään  lihaksiston  kunnon  ja  äänentuoton  yhteydestä  (Stemple  2005). 

Alkuperäinen versio menetelmästä sisälsi vääriä olettamuksia äänielimistön mekaniikasta ja 

Barns (1977) kehitti menetelmää eteenpäin. Joseph Stemple on muokannut harjoitusohjelman 

nykyiseen muotoonsa, ja nyt se tunnetaan VFE-menetelmänä. VFE-menetelmän perusajatus 

on,  että  äänen kuntoutus olisi  verrattavissa esimerkiksi polven kuntouttamiseen.  Polven ja 

kurkunpään mekaniikasta  voidaan löytää  yhdistäviä  tekijöitä  rakenteiden osalta:  kumpikin 

koostuu lihaksesta, rustosta sekä yhdistävistä kudoksista.

Nykyisessä muodossaan VFE -harjoitukset koostuvat neljästä harjoituksesta, jotka kuvataan 

tarkemmin  luvussa  7.  Stemplen  (2005)  mukaan  VFE-harjoitukset  soveltuvat  niin 

hypofunktionaaliselle kuin hyperfunktionaalisellekin äänelle. VFE-menetelmällä toteutettava 

ääniterapia  koostuu  ääniergonomisista  tiedon  annosta  sekä  varsinaisista  harjoituksista. 

Harjoitukset ovat konkreettisia ja yksinkertaisia. Harjoitusohjelma tehdään kahdesti päivässä, 

kaksi kertaa kukin harjoitus. Ennen ääniterapian aloitusta asiakkaalle tulisi kuitenkin selvittää 

äänenkäytön  perusteet  selvittäen  äänenkäytön  kolme  osa-aluetta  (hengitys,  fonaatio  ja 

resonanssi).

3.1 Perustana fysiologinen orientaatio

Termi  fysiologia  viittaa  oppiin  elimistön  toiminnasta  (Nienstedt,  Hänninen,  Arstila  & 

Brörkqvist 2006). Fysiologinen ääniterapia perustuu näin ollen harjoituksiin, joilla pyritään 

vaikuttamaan  suoraan  toiminnan  tasoon,  eli  äänentuottoon  osallistuviin  osasysteemeihn 

(hengitys,  fonaatio  ja  resonanssi)  (Stemple  2005;  Stemple  2000,  331).  Jos  yksi 

osasysteemeistä on heikentynyt, toiset osasysteemit kompensoivat toimintaa (Stemple 2005). 

Epätasapaino  osasysteemien  välillä  saattaa  ilmetä  tehottomana  äänenkäyttönä  tai 

ääniongelmana.  Toisaalta  erilaisissa  äänen  häiriöissä  orgaaninen  vika  voi  vaikuttaa 

fysiologisen toiminnan häiriintymiseen ja siten äänentuottoon (Stemple 2000, 331). 
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Fysiologisen ääniterapian, kuten VFE, tavoitteena on vaikuttaa kurkunpään lihasten voimaan, 

ääneen ja sen kestävyyteen (Sellman 1999; Stemple, Lee,  Amico & Pickup 1994). Näihin 

tavoitteisiin pyritään parantamalla kurkunpään lihasten tasapainoa ja tehokkuutta, hengityksen 

tehokkuutta  ja  kontrollia  sekä  supraglottaalisia  asetuksia.  Fysiologisia  muutoksia  äänessä 

voidaan havainnoida esimerkiksi äännönkeston avulla tai äänihuulten värähtelyn analyysilla 

(mm. EGG:n) avulla (Stemple 1993). Fysiologisessa lähestymistavassa voidaan nähdä myös 

holistinen  ulottuvuus.  Holistisessa  ihmiskäsityksessä  ihminen  nähdään  osasysteemeistä 

(fyysinen,  henkinen,  mentaalinen  ja  emotionaalinen)  koostuvana.  Jos  joku  näistä 

osasysteemeistä vaurioituu, se vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin kokonaisuudessaan.

3.2 Ääntöväylän keinotekoinen pidentäminen ja sulku

Puoliksi suljettua ääniväylää on perinteisesti käytetty niin ääniterapiassa, kuin terveen äänen 

harjoittamisessakin (Bele 2005; Laukkanen 1995; Laukkanen ym. 2007; Titze 2006; Titze & 

Laukkanen  2007).  Ääntöväylän  sulku  on  keskeinen  mekanismi  myös  VFE-

ääniterapiamenetelmän harjoituksissa (ks. 5.5). Sulku voidaan tuottaa ääniväylään huuli- tai 

kielitäryllä,  bilabiaalisilla  frikatiiveilla,  muminalla  tai  erilaisiin  putkiin  ääntämällä  (Titze 

2006).  Voidaan  ajatella,  että  kun  äännetään  putkeen,  ääntöväylä  keinotekoisesti  pitenee. 

Toiminnaltaan  ja  vaikutusperiaatteiltaan  ääntöväylän  osittaista  sulkua  voidaan  verrata 

puupuhaltimien  mekaniikkaan:  äänilähteen  (eli  äänihuulien)  ja  filtterin  (eli  suodattimen) 

välille  syntyy  epälineaarinen  vuorovaikutus.  Tätä  epälineaarista  vuorovaikusta  kutsutaan 

myös  impedanssiksi.  Ääniväylässä  syntyvän  impedanssin   voidaan  ajatella  kuvaavan  sitä 

painetta, joka tarvitaan tietyn ilmamäärän saamiseksi kapeikon läpi (Laukkanen 1999). Kun 

impedanssi  on  riittävän  suuri  suhteessa  subglottaaliseen,  eli  äänihuulten  alapuoliseen 

paineeseen,  se  tehostaa  äänihuulisulkua  ja  lisää  äänen  kuuluvuutta,  toisin  sanoen  lisää 

äänenkäytön  taloudellisuutta.  Taloudellisen  äänenkäytön  suojaava  vaikutus  taas  perustuu 

siihen, että värähtelyn määrä (dose) ja yhteentörmäyksen voima vähenee (Berry ym. 2001).

On havaittu,  että pitkää bilabiaalista frikatiivia /β/  äännettäessä kurkunpään lihasaktivaatio 

laskee  (Laukkasen  ym.  1996,  Laukkanen  1995).  Tämän  ajatellaan  johtuvan  siitä,  että 
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lisääntynyt  supraglottaalinen,  eli  äänihuulten  yläpuolinen  paine  aiheuttaa  vastapaineen 

kohdistuen huulioon ja  näin ollen kurkunpään lihakset  pääsevät  rentoutumaan.  Laukkasen 

(1996)  tutkimuksessa  kurkunpään  lihaksiston  rentous  myös  säilyi  bilabiaalisesti  tuotetun 

fonaation  jälkeen.  Harjoituksissa,  joissa  käytetään  bilabiaalisia  frikatiiveja,  tullaan 

harjoittaneeksi tasapainoisen fonaation lisäksi myös hengitystä (Laukkanen 1995).

On kuitenkin syytä huomata, että bilabiaalinen /b/ voidaan tuottaa monella eri tavalla, kuten 

esimerkiksi väljästi tai tiiviisti. Laukkanen (1992) havaitsi, että kun bilabiaalinen /b/ tuotetaan 

väljästi,  kurkunpään  lihasten  aktivaatio  laskee  ja  äänihuulisulku  tapahtuu  väljästi 

kontaktoituen. Tiivisti tuotettu bilabiaalinen frikatiivi taas vaikuttaa aktivoivasti äänentuoton 

eri  osasysteemeihin.  Jotta  korkean  supraglottaalisen  paineen  vallitessa  fonaatio  saadaan 

aikaiseksi, vaaditaan korkeaa aktivaatiota monilta lihasryhmiltä, kuten rinta- ja vatsalihaksilta 

sekä rengasrusto-kannurusto -lihakselta (Baken Orlikoff, Laryngeal function in phonation and 

respiration  lähteessä  Laukkanen  1992).  Tiiviisti  tuotettu  /β/  edesauttaa  myös  fonaation 

tasapainon paranemista, sillä kapeikkojen (huulion ja äänihuulien) sulkuvoiman säätely vaatii 

myös  subglottaalisen  paineen  säätelyn  tarkkaa  kontrollia.  On  havaittu,  että  tiivistä 

bilabiaalista  frikatiivia  tuotettaessa  äänihuulet  hyvin  epätodennäköisesti  kontaktoituvat 

puristeisesti tai vuotoisesti. Laukkanen (1992) esittääkin, että väljästi tuotettu /β/ voisi sopia 

puristeisen  äänen  harjoitukseksi,  kun  taas  tiivisti  tuotettu  /β/  voisi  edesauttaa 

hypofunktionaalisen  äänen  tiiviimpää  sulkua.  Samalla  harjoituksella  on  siis  erilaisia 

vaikutuksia riippuen siitä, kuinka se tuotetaan.

3.3 Resonoivaa ääntä etsimässä – keinona nasaalisuus

Nasaalisuuden hyödyntäminen on yleistä ääniharjoituksissa maailmanlaajuisesti (Laukkanen 

1999). Nasaalisuutta tavoitellaan useissa harjoituksissa nasaaliäänteillä, kuten  /m/, /n/, /ng/ 

(Laukkanen  1995).  VFE-menetelmässä  nasaalisuus  toteutetaan  vokaaliäännöllä,  jolloin 

ilmanpaine  suunnataan   suoraan  nenäonteloon  (Stemple  1994,  1995,  2000,  2009). 

Nasaalisuuden  käyttö  perustuu  siihen,  että  nasaalisuus  vaikuttaa  edullisesti  kurkunpään 

lihastoimintaan ja äänihuulien kontaktoitumiseen. Jo kolmekymmentä vuotta sitten Fritzell ja 

Kotby  (1976)  raportoivat  havainnosta,  jonka  mukaan  ohjaamalla  ilmavirta  nenäonteloon 

kitapurjeen  laskemisen  myötä  myös  kurkunpää  laskee.  Kurkunpään  laskeminen  taas  on 
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yhteydessä  adduktoriaktiviteetin  vähenemiseen  ja  abduktoriakativiteetin  lisääntymiseen  ja 

siten rennompaan äänentuottoon. Kirjallisuudessa kuvatut nasaalisten harjoitusten vaikutukset 

liittyvät  nasaalikonsonanttien käyttöön.  Nasaalisuudesta  vokaalien yhteydessä on kuvannut 

vain Stemple (1994, 1995, 2000, 2009).

Nasaaliäänteet  liitetään  usein  resonoivan  äänen  harjoituksiksi  (Laukkanen  1995).  Koska 

akustinen paine on suurin sulkeuman lähellä, esimerkiksi bilabiaalisesti tuotetun frikatiivin tai 

nasaalisesti  tuotetun  konsonantin  voimakkaimmat  värähtelyaistimukset  koetaan  huulien, 

hampaiden ja kovankitalaen frontaalipuolella (Titze 2001). Ajatellaankin, että resonoiva ääni 

tuntuu aistimuksina kasvoissa ja nasaalionteloissa. Nasaalisten äänteiden ja huulisulun avulla 

voidaan tuottaa  ääntä taloudellisesti  ja  siten saada aistimuksia  tehokkaasta  aerodynamisen 

energian muuttamisesta akustiseksi energiaksi.

Nasaalisuudesta ja sen toimintamekanismista löytyy kirjallisuudessa ristiriitaisia näkemyksiä. 

Stemplen  mukaan  suuntaamalla  ääni  etisesti  nenäonteloon,  suunnataan  myös  paine 

äänihuulista  nenäonteloon  ja  siten  vapautetaan  kurkku.  Titzen(2001)  mukaan  taas  äänen 

akustista luonnetta on ymmärretty usein väärin, sillä huolimatta siitä, että resonanssi tuntuu 

nasaalionteloissa  ja  kasvonluissa,  ei  voida  tehdä  oletusta,  että  nämä  kudokset  resonoivat. 

Hänen näkemyksensä  mukaan  tehokkaasti  toimiva  ääni  heijastuu  päänalueelle,  niskaan  ja 

rintakehään,  kun  taas  henkilöillä,  joilla  aerodynaaminen  energia  muuttuu  tehottomammin 

akustiseksi  energiaksi  heijasteet  tuntuvat  paikallisempina.  Titzen  mukaan  puutteellinen 

tietämys akustiikan todellisesta luonteesta johtaa vääriin tulkintoihin liittyen resonanssiin ja 

nasaalisuuteen.  Hänen mielestään käsitteet  ”äänen focus” ja ”äänen sijoittaminen” ovatkin 

virheellisiä tulkintoja resonanssista.

3.4 VFE–menetelmän vaikuttavuus

VFE-harjoitusohjelman  vaikutuksia  äänentuottoon  on  tutkittu  mm.  vanhemmilla 

mieshenkilöillä (Gorman, Weinrich, Lee ja Stemple 2008), äänihäiriöstä kärsivillä opettajilla 

(Roy ym. 2002; Gillivan- Murphy ym. 2005), äänellisesti terveillä opiskelijoilla (Stemple ym. 

1994) sekä ammattimaisesti kouluttautuvilla laulunopiskelijoilla (Sabol, Lee ja Stemple1995). 
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Vaikka tutkimusryhmät ja käytetyt mittarit ovat olleet hyvin erilaisia, tutkimustulokset ovat 

yhteneväisiä sen osalta, että VFE-menetelmällä on saavutettu myönteisiä tuloksia. Opettajia 

koskevissa  tutkimuksissa  terapian  tuloksellisuutta  arvioitiin  tutkimushenkilöiden 

subjektiivisia  arvioita  vertaamalla.  Gillivan-Murphy  ym.  (2005)  käyttivät  Voice-Related 

Quality of Life -kyselyä (VQOL) sekä Voice Symptom Severity Scale -oirekyselyä (VoiSS) ja 

Roy  ym  (2002)  VHI  -kyselykaavaketta  äänioireiden  sekä  äänihäiriön  psykososiaalisten 

vaikutusten selvittämiseksi. Kummassakin tutkimuksessa havaittiin, että VFE -menetelmällä 

toteutetun terapiajakson lopussa itseraportoidut oireet olivat merkittävästi vähäisempiä kuin 

ennen terapiajaksoa.

VFE -terapian vaikuttavuutta on tarkasteltu myös aerodynaamisten ja akustisten muutoksien 

osalta.   VFE  on  vaikuttanut  etenkin  aerodynaamisiin  muuttujiin.  Tutkimusten  mukaan 

(Gorman  ym.  2008;  Sabol  ym.  1995;  Stemple  1994)  merkittävästi  alkumittauksista 

kohentunut muuttuja on ollut maksimaalinen äännönkesto. Yhteneväistä on myös glottaalisen 

ilmavirran  väheneminen  ja  subglottaalinen  paineen  kasvu.  Tämä  kertoo  äänihuulisulun 

tiivistymisestä,  sillä  ilmavirtaa  pääsee  äännön  aikana  vähemmän  ulos  ja  kuitenkin 

subglottaalinen paine on suurempi (Gorman ym. 2008). Vanhemmilla ihmisillä äänihuulisulku 

on  usein  hypofunktionaalinen.  60–78  -vuotiailla  mieshenkilöillä  VFE-harjoitukset 

kehittivätkin  äänihuulisulkua  tiiviimpään  suuntaan  ja  vähensivät  siten  äänen  vuotoisuutta. 

VFE:tä koskevissa tutkimuksissa  akustisista parametreistä lähinnä vain jitterin arvoissa ja 

äänialassa tapahtui muutoksia. Jitter nousi laulajien matalassa- ja keskirekisterissä (Sabol ym 

1995). Myös taajuuden muutokset tapahtuivat matalilla taajuuksilla ja ilmenivät lisääntyneenä 

vaihteluvälinä  (Stemple1994).  Videoskooppisten  tutkimuksen  mukaan  äänihuuliperiodi 

koheni symmetrian osalta terveiden naisäänten tutkimusjoukossa (Stemple ym. 1994).

3.5 Muita kokonaisvaltaisia ääniterapiamenetelmiä ja niiden  
vaikuttavuus

Useimmiten  ääniterapia  on  yhdistelmää  useista  eri  menetelmistä  sen  mukaan,  mitä 

puheterapeutti arvioi asiakkaalleen parhaiten sopivan (Dejonckere ja Wieneke 2001, Sellman 

1999).  Itseasiassa  varsinaisia  menetelmiä,  jotka  koostuvat  selvästi  etenevästä 

harjoitusohjelmasta  on  suhteellisen  vähän.  Yhtä  lailla  vähänlaisesti  löytyy  myös 
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tutkimusasetelmiltaan  ja  arviointimenetelmiltään  tarkasti  kuvattuja  tutkimuksia 

ääniterapiamenetelmistä  (Ruotslainen  ym.  2007).  Taulukossa  2  esitellään  keskeisimmät 

tarkasti kuvatut ääniterapiamenetelmiä koskevat tutkimukset.

Taulukko 2: Ääniterapiamenetelmiä koskevat tutkimukset ja keskeisimmät tulokset. + =  
kohentunut äänenkäyttö, 0 = ei muutosta.

Kuntoutusmenetelm

ä

N Havaitut muutokset

Akustiset Aerodyn. Subjekti
iviset

Kuulijaraadin 
perkeptuaalinen 

arvio
VFE

Stemple ym. 

(1994)

12 + + 

Sabol ym. (1995) 10 + + 
Roy ym. (2001) 19 + 
Gillivan-Murbhy 

ym. 2005
19 +

Aksenttimenetelmä
Kotby ym. 1991 28 + +

Kotby ym. (1993) 3 +
Fex ym. (1994) 10 + +
Bassiouny ym. 

(1998)

21 + + +

RVT
Verdolini-Marston 

ym. (1995)

8 + +

Roy ym. (2003) 19 +
Chen ym. (2006) 24 + + 0 +

3.5.1 The Resonant Voice Therapy (RVT)

The  Resonant  Voice  Therapy  (RVT)  liitetään  VFE:n  tavoin  holistiseen  ja  fysiologiseen 

ääniterapiaorientaatioon (Stemple 2000). Se on neuromuskulaarinen harjoitusmenetelmä, joka 

tähtää helppoon äänentuottoon äänen resonanssiominaisuuksia hyödyntäen (Roy ym. 2003). 

Menetelmän  perusajatus  on  tuottaa  voimakkainta  ja  ”puhtainta”  mahdollista  ääntä 

pienimmällä mahdollisella työllä, jolloin myös kudosvaurion riski minimoituu. On tutkittu, 
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että  hyvin  resonoiva,  toimiva  ääni  tuotetaan  äänihuulivärähtelyllä,  jossa  äänihuulet  tuskin 

koskevat toisiaan (Verdolini, Druker, Palmer ja Samawi 1998).

RVT-menetelmässä  käytetään  hyväksi  äänen  resonanssin  kinesteettisesti  aistittavia 

ominaisuuksia,  jolloin  ääni  aistitaan  tuntemuksina  suuontelossa,  hammasvallilla  sekä 

ylempänä  kasvoissa   (Stemple  340,  2000;  Titze  2001).  Asiakkaan  tulee  keskittyä  sekä 

kinesteettisiin  tuntemuksiin  että  auditiiviseen  palautteeseen  omasta  äänestään.  RVT- 

menetelmä  etenee  hierarkkisesti  asiakkaan  edistymisen  mukaan  helpoista  tavutoistoista 

(”mamamamaa”)  kompleksisiin  äänellisiin  tehtäviin  (käytetään  resonoivaa  ääntä 

emootionaalisesti  latautuneissa  ilmaisuissa)  (Stemple  2000,  340-345).   RVT-menetelmässä 

käytetään runsaasti toistoja, jolloin asiakkaan päivittäisen harjoittelunmerkitys on olennainen 

(Verdolini-Marston  ym.  1995).  RVT -menetelmässä  on  yhtäläisyyksiä  VFE  -menetelmän 

kanssa: molemmissa menetelmissä asiakkaan tuntemukset ovat tärkeitä ja kotiharjoittelulla on 

olennainen merkitys hyödyn saavuttamiseksi (Stemple 2000; Verdolini-Marston 1995). Myös 

RVT,  kuten  VFE  perustuu  äänentuoton  systeemisyydelle:  harjoittamalla  resonanssia, 

vaikutetaan myös hengitykseen ja kurkunpään tilaan.

RVT-menetelmän vaikuttavuudesta on kirjallisuudessa muutamia tutkimuksia. Roy ym (2003) 

kuvasivat  RVT-menetelmällä  toteutetun  ääniterapiajakson  vaikutusta  hyperfunktionaalisista 

äänihäiriöistä kärsiville opettajille vertaamalla VHI-kyselyn pisteitä ennen ja jälkeen terapian. 

Terapian  jälkeen  koehenkilöiden  VHI-pisteet  osoittivat  merkittävää  äänellisen  tilanteen 

kohenemista.  Sen  sijaan  Chen  ym.  (2006)  raportoivat  ristiriitaisista  tuloksista,  kun  he 

vertasivat  VHI:tä  muihin  muuttujiin.  Akustiset  ja  aerodynaamiset  parametrit  osoittivat 

muutosta parempaan suuntaan. Myös perkeptuaalinen (kuulohavaintoon perustuva) arvio sekä 

videoskopinen  tutkimus  kertoivat  äänenkäytön  kohenemisesta.  Silti  VHI-pisteet  eivät 

ilmentäneet  tätä  muuten  positiivista  muutoksen  suuntaa.  Verdolini-Marstonin  ym.  (1995) 

vertasivat  kyhmypotilaiden  kuntoutuksessa  RVT-menetelmän  ja  perinteisen  ääniterapian 

eroja. Kontrolliryhmä ei saanut lainkaan ääniterapiaa. Tämän tutkimuksen havainto oli, että 

oleellista  ei  ollut  millä  menetelmällä  terapia  oli  tuotettu,  sillä  kumpikin  menetelmä  antoi 

positiivisia  tuloksia.  Merkittävää  oli  ero  ääniterapiaa  saaneiden  ja  ei  lainkaan  terapiaa 

saaneiden välillä. Tutkimusryhmä tässä tutkimuksessa on hyvin pieni (N 13), joten tulokset 

eivät ole yleistettävissä.
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3.5.2 Aksenttimetodi

Aksenttimetodi on 1930-luvulla kehitetty tanskalainen ääniterapiamenetelmä, jonka Kotby on 

kuvaillut  tarkemmin  (Stemple  2000,  Kotby  1995).  Se  kuuluu  holistiseen 

ääniterapiaorientaatioon,  sillä  se  tähtää  usean  äänenkäytön  osa-alueen  (hengitys,  fonaatio, 

artikulaatio)  kehittämiseen  sekä  lihasjännityksen  vähentämiseen  (Bassiouny  1998;  Kotby 

1995; Stemple 2000). Menetelmä perustuu äänen synnyn myoelastisaerodynaamiseen teoriaan 

(Stemple  2000).  Oletuksena  on,  että  voimakkaampi  subglottaalinen  ilmanpaine  laajentaa 

äänihuulien värähtelyn amplitudia sekä edesauttaa tiiviimpää ja tasaisempaa sulkua (Kotby 

1991;  Kotby  ym.  1995).  Harjoituksissa  käytetään  vatsalihas-palleahengitystä,  vokaalien 

rytmistä  aksentoimista  sekä  lopulta  rytmisyyden  siirtämistä  puheeseen  (Stemple  2000). 

Harjoituksiin  yhdistetään  kehon  ja  yläraajojen  myötäliikkeet.  Aksenttimetodi  vaikuttaa 

äänenlaatuun voimistaen toista ja kolmatta formanttia sekä vähentämällä epäperiodista hälyä 

(Kotbyn  1995).  Menetelmän  tavoitteita  ovat  optimaalisen  perustaajuuden  löytäminen  ja 

dynaamisen skaalan kasvattaminen. Stemple (2000) näkee menetelmän etuina sen loogisesti 

etenevän strukturoidun rakenteen sekä sen, että menetelmä kehittää äänenkäyttöä hengityksen, 

fonaation ja resonanssin osalta.

Kotby  ym.  (1991)  tutkimuksen  mukaan  aksenttimetodi  on  hyödyllinen  menetelmä 

funktionaalisten  äänihäiriöiden,  äänihuulikyhmyjen  sekä  äänihuulihalvauspotilaiden 

kuntoutukseen.  Aksenttimetodin  myönteisistä  vaikutuksista  ovat  raportoineet  useat 

tutkijaryhmät  (Bassiouny  1998;  Fex,  Fex,  Shiromoto  &  Hirano  1994;  Kotby,  El-Sady, 

Bassiouny, Abou-Rass & Hegazi 1991; Kotby, Shiromoto & Hirano 1993). Kotby ym. (1993) 

mukaan  aksenttimetodilla  toteutettu  terapia  lisäsi  tutkimushenkilöiden  ilmavirtaa  äännön 

aikana, nosti SL:ää ja F0:a sekä vahvisti rengasrusto-kilpirusto –lihasta. Tutkijaryhmä arveli, 

että  puheäänen  perustaajuuden  nousuun  on  vaikuttanut  rengasrusto-kilpirusto  –lihaksen 

vahvistuminen. Fex ym. (1994) taas osoittivat positiivisia äänenlaadullisia muutoksia äänen 

kirkkauden, F0:n tehokkuuden lisääntymisen sekä epäperiodisen hälyn vähentymisen osalta.
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3.5.3 Resonaattoriputki

Suomalaisessa  ääniterapiassa  on  käytetty  jo  1960-luvulta  lähtien  professori  Sovijärven 

kehittämää  resonaattoriputkea  (Simberg  2004,  Simberg  &  Laine  2007;  Sovijärvi  1969). 

Resonaattoriputki  perustuu  ääniväylän  keinotekoiseen  pidentämiseen,  ja  siinä  toteutuvat 

samat  lainalaisuudet  kuin  edellä  esitellyssä  bilabiaalisessa  frikatiivissa  (ks.  3.1.3)  (Titze 

2006). Sovijärven resonaattoriputki on millimetrin paksuinen ja 26–28 cm pituinen lasinen 

putki (Simberg & Laine 2007). Putken pituus tulisi valita äänityypin (basso, baritoni, tenori, 

altto,  mezzo-sopraano,  sopraano)  mukaan  (Sovijärvi  1969).  Sovijärven  (1989)  mukaan 

resonaattoriputki vaikuttaa äänentuottoon myönteisesti, koska kurkunpää pääsee laskemaan ja 

äänihuulten värähtely tiivistyy (Simberg & Laine 2007). Kun putken pää on vedessä putkeen 

äännettäessä,  veden  kuplinta  heijastuu  äänirakoon  tiivistäen  sen  sulkua.  Titze,  Finnegan, 

Laukkanen  &  Jaiswal  (2002)  näkevät  erilaisiin  putkiin  ääntämisen  etuina,  että  samalla 

voidaan kontrolloida myös pallean käyttöä ja lisätä hengityslihaksiston aktivaatiota. Putkiin 

ääntäminen  aiheuttaa  vastuksen  huulioon,  ja  siten  lisää  intraoraalista  ja  subglottaalista 

painetta,  jolloin  glottaalinen  paine  laskee.  Tällöin  äänihuulet  tekevät  pienempää  liikettä, 

vaikka subglottaalinen paine on suurempi.

Vaikkei kirjallisuudessa resonaattoriputken yhteydessä mainitakaan holistista tai fysiologista 

orientaatiota,  voidaan  kuitenkin  edellä  mainittujen  suuntausten  piirteitä  nähdä  myös 

”putkiharjoituksissa”, sillä niiden on todettu kehittävän äänenkäyttöä sekä hengityksen (Titze 

ym.  2002) että  kurkunpään osalta  (Laukkanen 1992),  mutta  myös äänen piirteiden osalta. 

Erottava piirre edellä mainittuihin ääniterapiamenetelmiin (VFE, RVT ja aksenttimetodi) on, 

että  nämä etenevät  tietyn  strukturoidun  harjoituskaavan  mukaan,  joka  toteutetaan  kaikilla 

potilasryhmillä  samankaltaisena,  kun  taas  resonaattoriputkiharjoituksista  puheterapeutit 

valitsevat  asiakkailleen  parhaiten  sopivimmat  harjoitukset.  Resonaattoriputkella  tehtävät 

harjoitukset ovat muunneltavissa varsin suuressa määrin eri kuntoutettavan ongelman laadun 

mukaan:  äänihuulihalvauspotilailla  käytetään  putken  päätä  syvällä  vedessä  tehtäviä 

harjoituksia,  kun  taas  pienempivastuksista  pintaporinaa  käytetään  esimerkiksi  hyper-  ja 

hypofunktionaalisille äänille sekä kyhmypotilaille (Simberg & Laine 2007).

Resonaattoriputken  on  koettu  olevan  varsin  tehokas  menetelmä  erilaisten  äänihäiriöiden 

22



hoidossa (Bele 2005; Simberg 2004; Simberg & Laine 2007;  Sovijärvi 1969). Tapanin (1992) 

monitapaustutkimuksessa  (N7)  resoonaattoriputkella  tuotettu  terapia  laajensi 

tutkimushenkilöiden äänialaa  ja  kehitti  hengityslihaksistoa  siten,  että  tutkittavat  kykenivät 

tuottamaan  entistä  pidempiä  maksimaalisia  ääntöjä.  Tieteellistä  näyttöä  putken 

vaikuttavuudesta  tarvittaisiin  kuitenkin  edelleen  lisää.  Tarkasti  kuvattuja  ennen  ja  jälkeen 

terapian  -asetelmia  resonaattoriputkella  toteutettuna  ei  kirjallisuudesta  löydy.  Putkeen 

ääntämisen välittömistä vaikutuksista ja sen vaikutusperiaatteista on kuitenkin tutkinut mm. 

Laukkanen (2007) ja Titze (2006, 2007). Simberg (2004) raportoi, että resonaattoriputkella 

toteutettu ryhmäterapia toi hyviä tuloksia lastentarhaopettajaopiskelijoiden keskuudessa.

On syytä huomata, että putkeen ääntämisessä voi olla myös kompastuskiviä. Jos putki on liian 

pitkä, tai jos se on liian syvällä vedessä, fonaatio saattaa ikään kuin ”kuolla” (Bele 2005). 

Tällöin putken vastus  on liian suuri  ja  supraglottaalinen paine  kohoaa yhtä  suureksi  kuin 

subglottaalinen  paine,  mikä  aiheuttaa  fonaation  loppumisen.  Simberg  ja  Laine  raportoivat 

myös, että liian paksut ja pitkät putket, joita asiakkaat ovat kenties käyneet hankkimassa itse 

jo ennen ääniterapiaan tuloa, ovat haitallisia äänelle. Mikä tahansa muoviputki ei soveltune 

äänihäiriön hoitoon.

23



4 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset

Koska  VFE-menetelmää  ei  ole  aikaisemmin  maassamme  tutkittu,  yksi  tutkimuksen 

tavoitteista  on  kerätä  kokemuksia  menetelmästä.  Toisena  tavoitteena  on  selvittää 

monipuolisesti  minkälaisia  vaikutuksia  menetelmällä  on  ja  miten  menetelmä  soveltuu 

puristeisen äänen kuntoutusmenetelmäksi.

Tutkimuksessa etsin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1. Vaikuttaako VFE-menetelmä tutkimushenkilön äänelliseen tilanteeseen?

a) Muuttuuko äänentuottotapa?

b) Muuttuuko asiakkaan kokemus äänenkäytöstä?

c) Muuttuko  äänellinen  hyvinvointi  äänihäiriön  aiheuttaman  haitan  kannalta 

arvioiden?

2. Jos VFE-menetelmä vaikuttaa, ovatko vaikutukset välittömiä ja/tai pitkäaikaisia?
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5 Menetelmät

5.1 Tutkimushenkilö

Tutkimushenkilö on nainen, ja hänellä on takanaan 15 vuoden työura lastentarhanopettajana. 

Hän  ei  ollut  aikaisemmin  saanut  äänen  hoitoa  tai  äänikoulutusta.  Hän  oli  hakeutunut 

työterveydenhuollon  lähettämänä  ääniongelmien  vuoksi  asiakkaaksi  Tampereen  yliopiston 

puheopinlaitoksen  logopedian  opiskelijoiden  harjoitteluasiakkaaksi.  Kurkunpäätä  ja 

äänihuulistatusta  ei  ollut  tutkittu  missään  vaiheessa.  Tutkimushenkilön  äänenlaatu  oli 

alkuarvion  mukaan  puristeinen.  Tutkimushenkilö  työskenteli  lastentarhassa 

lastentarhanopettajana äänellisesti vaativassa ympäristössä. Lastentarhanopettajan työssä tämä 

tarkoittaa  voimakkaassa  taustamelussa  puhumista,  äänen  voimistamisen  tarvetta,  pitkiä 

äänessä oloaikoja, laulamista ja ulkona puhumista (Sala ym. 2002). Esitietojen kartoituksessa 

ilmeni,  että  hänen  äänioireensa  olivat  alkaneet  jo  noin  kymmenen  vuotta  sitten.  Äänen 

menetyksiä  oli  esiintynyt  muutamia  kertoja  vuodessa  erityisesti  talvisaikaan,  sillä  kuiva 

pakkasilma vaikuttaa asiakkaan ääneen voimakkaasti. Oireet helpottivat loman ja äänilevon 

aikana.

5.2 Aineiston keruu

5.2.1 Alku- ja loppunauhoitukset

Aineisto on kerätty 30.11.2009 – 10.2.2010 välisenä aikana Tampereen yliopistossa,  ja se 

muodostuu itsearvioinneista  sekä akustisten,  aerodynaamisten ja  elektroglottografia  (EGG) 

-mittausten  tuloksista.  Näytteet  koostuvat  ennen  terapiajakson  alkamista  tallennetuista 

alkunauhoituksista ja jakson jälkeen tehdyistä loppunauhoituksista sekä jokaisen terapiakerran 

yhteydessä  suoritetuista  nauhoituksista.  Nauhoitukset  sisältävät  luettua  tekstiä,  spontaania 

puhetta sekä pitkää vokaaliääntöä. Alkunauhoituksessa 2.12.2009 nauhoitettiin luentaa (ei /s/ 

äännettä),  spontaania  puhetta  ja  viiden  sekunnin  mittainen  ääntö  /a/  -vokaalilla. 
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Luentanäytteen aikana ohjattiin taustamelua asiakkaan korvissa oleviin kuulokkeisiin, jolloin 

saatiin  voimistetulla  äänellä  tuotettu  luenta  ja  spontaani  puhenäyte.  Tutkimushenkilö  oli 

ohjeistettu  puhumaan  sellaisella  äänenvoimakkuudella,  että  tulisi  kuulluksi.  Taustamelulla 

haluttiin  saada  aikaiseksi  vaativa  puhetilanne,  joka  edellyttää  äänen voimistamista.  Samat 

mittaukset toteutettiin myös terapiajakson jälkeen suoritetussa loppumittauksissa 10.2.2010. 

Alku-  ja  loppunauhoitukset  suoritti  FM  Elina  Kankare.  Nauhoituksissa  käytettiin 

pääpantamikrofonia (AKG B29L), joka oli noin kuuden cm:n etäisyydellä tutkimushenkilön 

huulista suun sivussa. Ääni tallennettiin suoraan kahdelta kanavalta tietokoneelle Sound Forge 

7.0  -ohjelmalla.  Äänikorttina  käytettiin  Mobilepre  USB  M-AUDIO:ta.  EGG-mittaus 

suoritettiin  Glottal  Enterprises  EG-2  laitteella.  Aineisto  koostuu  myös  tutkittavan 

subjektiivisten oireiden kartoituksesta kyselykaavakkeiden avulla alku- ja loppumittauksissa 

sekä ennen ja jälkeen terapiakerran (ks. 5.3).

5.2.2 Terapiakerran aikana tehdyt nauhoitukset

Terapiakertojen yhteydessä kerättiin näytteet /a/-vokaaliäännöstä sekä ennen että välittömästi 

terapian jälkeen. /a/ -äännöistä otettiin 5 sekunnin mittaiset näytteet. Harjoituksiin kuuluvat 

määrätyillä sävelkorkeuksilla (c1, d1, e1, f1 ja g1) tuotetut pitkät äännöt mitattiin. Lisäksi 

tutkittava  arvioi  subjektiivisia  tuntemuksiaan  ennen  ja  jälkeen  terapian.  Seurantakerralla 

13.4.2010  edellä  mainittujen  näytteiden  lisäksi  nauhoitettiin  myös  luenta  normaalilla 

äänenvoimakkuudella.  Terapiakertojen  yhteydessä  toteutetut  näytteet  kerättiin  käyttäen 

digitaalista Zoom H2-nauhuria. Pääpantamikrofoni (AKG B29L) asetettiin noin 6 senttimetrin 

etäisyydelle tutkittavan suusta. 

5.2.3 Subjektiivisten tuntemusten ja oireiden kartoitus

Alku  ja  lopputarkastelussa  vertailtiin  subjektiivisten  tuntemusten  sekä  oireiden  muutosta 

Voice Activity and Participation Profile -kaavakkeen (VAPP), Voice Handicap Index -kyselyn 

(VHI) sekä puheterapeutti, FT Leena Rantalan laatiman oirekyselykaavakkeen (Rantala 2000) 

avulla.
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VAPP-kaavakkeen avulla kartoitettiin äänihäiriön vaikutuksia työntekoon, kommunikointiin 

ja  tunteisiin.  VAPP-kaavakkeessa  asiakas  kuvaa  kokemuksiaan  äänihäiriöstä  VAS-janan 

avulla.  Kymmenen  senttimetrin  mittaisen  janan  päissä  ovat  vastakkaiset  väittämät.  Janan 

avulla voidaan mitata tuntemuksen intensiteettiä (Therapia Fennica). Mittaamalla VAS-janan 

pituus  saatiin  VAS-arvo.  Mitä  pienempi  arvo  oli,  sitä  pienempää  haitan  kokemusta  arvo 

kuvasi.

Voice  Handicap  Index  (VHI)  on  kyselykaavake,  jonka  tarkoitus  on  mitata  äänihäiriön 

sosioemotionaalisia  vaikutuksia  asiakkaan  tunteman  haitan  kannalta  (Bouwers  ja  Dikkers 

2009).  VHI -kaavake koostuu 30 väittämästä,  jotka pyrkivät  antamaan tietoa äänihäiriöstä 

funktionaaliselta,  emotionaaliselta  ja  fysiologiselta  kannalta.  Asiakas  arvioi  väittämät  sen 

perusteella, kuinka usein tuntuu samalta. Vaihtoehdot ovat: ei koskaan (0 pistettä), ei juuri 

koskaan (1 piste), joskus (2 pistettä), melkein aina (3 pistettä) ja aina (4 pistettä).

Äänioirekysely koostui yhdestätoista erilaista oiretta kuvaavasta väittämästä. Asiakas arvioi 

väittämien  esiintyvyyttä  neliportaisella  arvioinnilla.  Arvioinnissa  numero  1  tarkoitti 

harvemmin kuin kerran vuodessa tai ei koskaan, 2 muutaman kerran vuodessa, 3 noin kerran 

kuukaudessa tai melko usein ja numero 4 lähes joka viikko.

Terapioiden  yhteydessä  käytettiin  Elina  Kankareen  (2006)  laatimaa  äänenkäytön  ja 

tuntemusten itsearviointi lomaketta. Terapiakerran aluksi sekä lopuksi tutkittava arvioi VAS-

janan avulla tuntemuksiaan äänentuoton, kurkunpään väsymyksen ja äänen käheyden osalta. 

Myös  nämä  VAS-janan  pituudet  mitattiin  ja  muunnettiin  suoraan  VAS-arvoksi.  Kaikista 

kyselylomakkeista saatiin numeeriset arvot,  joiden muutoksia vertailtiin taulukoiden avulla 

ennen ja jälkeen -asetelmassa sekä terapian edetessä.

Subjektiivisten tuntemusten kartoittamiseen valittiin useita, osin päällekkäisiäkin mittareita. 

VHI ja VAPP mittaavat kummatkin äänihäiriöstä aiheutuvaa haittaa toiminnallisuuden sekä 

emotionaalisten vaikutusten kannalta.  VHI:hin sisältyy myös fysiologinen näkökulma,  kun 

taas VAPP kartoittaa ääniongelman vaikutuksia nimenomaan osallistumisen ja aktiivisuuden 
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näkökulmasta. Lisäksi VAPP:issa ja VHI:ssä arviointiasteikot ovat erilaiset (VAPP:issa VAS 

-jana ja VHI:ssä neliportainen pisteytys). Useiden subjektiivisten mittareiden avulla haluttiin 

lisätä  subjektiivisten  kokemusten  painoarvoa  terapian  tulosten  arvioinnissa.  Oheisessa 

taulukossa  3  on  esitetty  kaikki  tutkimuksessa  käytetyt  aineistonkeruu-  sekä 

analyysimenetelmät.

Taulukko 3: Tutkimuksessa käytetyt muuttujat, mittaustilanteet sekä analyysimenetelmät.

Alkututkimus Loppututkimus Ennen 
terapiakertaa

Terapiakerran 
jälkeen

/a/ -ääntö
normaali 
voimakkuus

Akustinen ja 
EGG

Akustinen ja 
EGG

/a/ -ääntö 
90 dB voimakkuus

Akustinen ja 
EGG

Akustinen ja 
EGG

Luenta, taustamelu Akustinen ja 
EGG

Akustinen ja 
EGG

Spontaani puhe, 
taustamelu

Akustinen ja 
EGG

Akustinen ja 
EGG

Luenta, normaali 
voimakkuus

Akustinen 
(seurantakerta)

Maksimaalinen /a/ Akustinen Akustinen 
Harjoituksiin 
liittyvät äännöt

Aerodynaaminen Aerodynaaminen 

Subjektiivisten 
tuntemusten 
kartoitus

VHI, VAPP ja 
Oirekysely-

kaavake 

VHI, VAPP ja 
Oirekysely-

kaavake 

Äänenlaadun 
arviointi -lomake

Äänenlaadun 
arviointi -lomake
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5.3 Aineiston analyysi

5.3.1 Akustinen analyysi

Alku- ja loppumittauksissa analysoitiin pitkää /a/ -vokaalia neljässä eri kontekstissa: viiden 

sekunnin mittaisessa /a/-vokaalilla tapahtuvassa normaali voimakkuudella tuotetussa äännössä 

(/a/normi),  noin  viiden  sekunnin  mitaisessa  90  desibelin  voimakkuudella  tuotetussa  /a/ 

-äännössä (/a/90dB), taustameluluennasta poimituissa pitkissä /a/ -vokaaleissa (/a/meluluenta) 

sekä  spontaani  puheesta  poimituissa  pitkissä  /a/  -vokaaleissa  (/a/spont).  Jokaisessa 

kontekstissa /a/  -näytteitä on yhteensä kolme, lukuun ottamatta /a/90dB näytteitä,  joita on 

kaksi  kappaletta.  Jokaisen  kontekstin  näytteestä  laskettiin  tarkasteltavien  muuttujien 

keskiarvot. Spontaanin puheen näytteistä poimitut pitkät /a/ -vokaalit olivat kaikki sanoista 

”kaakko”.  Taustameluluennan  /a/-vokaalit  sen  sijaan  oli  poimittu  sanoista  ”niiden  taa”, 

”vapaa” ja ”vapauttaan”. 

Kaikki ääninäytteet (alku- ja loppumittauksissa nauhoitetut sekä terapiakertojen yhteydessä 

nauhoitetut)  analysoitiin  Praat  -ohjelmaa  käyttäen.  Alku-  ja  loppumittauksessa 

luentanäytteistä sekä spontaani puheesta analysoitiin akustiset muuttujat: alfaratio, F0 ja SPL. 

Samat  analyysit  tehtiin  myös  seurantakerran  luennasta.  /a/  -äännöstä  analysoitiin  edellä 

mainitut  akustiset  muuttujat  sekä  lisäksi  jitter  ja  shimmer.  Terapiakertojen  yhteydessä 

nauhoitetuista  /a/  -äännöistä  analysoitiin  alfaratio.  Näytteet,  lyhenteiden  selitteet  ja  niistä 

tehdyt analyysit on esitetty liitteessä 3.

5.3.2 EGG

EGG  -käyrästä  laskettiin  kontaktiosamäärä,  eli  Closing  Quontient  (CQ),  joka  kuvaa 

äänihuulien  kontaktissaoloaikaa  suhdetta  koko  periodin  pituuteen.  CQ -arvo  laskettiin  /a/ 

-vokaaleilla  tuotetuista  äännöistä  normaalivoimakkuudella  sekä  90  db:n  voimakkuudella 

tuotettuna.  Normaalivoimakkuudella  tuotetusta  /a/  -vokaalista  CQ  laskettiin  kolmesta  eri 

vokaaliäännöstä ja saatiin näiden keskiarvo. 90 dB:n voimakkuudella tuotetusta äännöstä CQ 
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laskettiin kahdesta eri kohdasta ääntöä ja laskettiin näiden arvojen keskimääräinen CQ. Myös 

taustamelussa  suoritetusta  spontaani  puheesta  ja  luennasta  poimittiin  kummastakin  kolme 

pitkää  /a/  -vokaalia,  joista  analysoitiin  CQ:t  ja  laskettiin  näiden  keskiarvo  kummastakin 

erikseen.

5.3.3 Aerodynaaminen analyysi

Harjoitusten  yhteydessä  kerättyä  aineistoa  tarkasteltiin  myös  aerodynaamisten  muuttujien 

osalta. Aerodynaamisia muuttujia olivat harjoituksiin liittyvät mahdollisimman pitkät äännöt 

korkeuksilta c1, d1, e1, f1 ja g1. Äännöt mitattiin vertailua varten.

5.3.4 Perkeptuaalinen analyysi

Akustisten  analyysien  lisäksi  tutkimushenkilön  äänenlaadun  muutosta  arvioitiin  myös 

kuuntelukokeen avulla. Kuunteluraati koostui 13 logopedian opiskelijasta, jotka olivat kaikki 

suorittaneet  puheäänenhäiriöihin  liittyvät  opinnot.  Kuuntelukoe  toteutettiin  Tampereen 

yliopistossa logopedian luennon yhteydessä. Kuuntelukoe koostui tutkimushenkilön kahdesta 

luentanäytteestä, joista toinen oli nauhoitettu ennen ääniterapia jaksoa ja toinen sen jälkeen. 

Nauhoitukset  oli  tehty  äänitystilanteessa,  jossa  tutkittavan  korviin  oli  johdettu  melua. 

Luentanäytteestä  leikattiin  noin  5  sekunnin  näytteet  alku-,  keski-  ja  loppuosiosta,  jotka 

soitettiin  kahteen  kertaan.  Yhteensä  analysoitavia  näytteitä  oli  siis  kuusi  kappaletta,  ja 

jokainen pätkä soitettiin kahteen kertaan. Kuulijaraati arvioi näytteitä puristeisuuden osalta. 

Arviointi tapahtui kymmenen cm pituisen VAS -janan avulla. Janan toisessa päässä oli ”ei 

puristeisuutta” ja toisessa ”paljon puristeisuutta”.
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5.4 VFE -harjoitusohjelma ja sen toteutus

Ääniterapia  toteutettiin  Stemplen  (2000)  kehittämän  VFE  -menetelmän  mukaisesti. 

Terapiajakso oli seitsemän viikon mittainen, ja terapiakertoja oli yhteensä kahdeksan. Välissä 

oli  kahden  viikon  pituinen  joulutauko.  Ensimmäisen  kahden  viikon  aikana  oli  kaksi 

terapiakertaa viikossa,  ja tämän jälkeen kerran viikossa.  Terapia sisälsi  harjoitusten lisäksi 

myös  ääniergonomiaan  liittyviä  ohjeita  sekä  informaatiota  äänentuotosta  ja  siihen 

vaikuttavista  tekijöistä.  Esimerkiksi  tutkimushenkilöä  ohjattiin  tekemään  äänen 

lämmittelyharjoituksia  ennen  laulutuokiotilannetta.  Myös  muutama  laulutekninen  ohje 

annettiin  laulamisen  helpottamiseksi.  Lisäksi  ryhtiin  ja  syvähengitykseen  kiinnitettiin 

huomiota optimaalisten äänentuoton edellytysten saavuttamiseksi.

VFE -harjoitusohjelma sisälsi neljä harjoitusta, joista kukin tehtiin kahdesti päivässä (aamuin 

ja  illoin).  Harjoitusohjelman  suorittaminen  kokonaisuudessaan  kesti  noin  viisi  minuuttia. 

Apunaan  asiakkaalla  oli  Stemplen  nauhoittama  CD,  joka  sisälsi  harjoitukset  (ks.  7.4.1.). 

Lisäksi  tutkimushenkilö  sai  kirjoittajan  suomentaman  harjoitusohjelman  kirjallisena. 

Seuraavana ovat VFE:n harjoitukset ja niiden tavoitteet.

1. Pitkä  /i/-vokaali  mahdollisimman  nasaalisesti  tuotettuna  korkeudelta  F1.

Harjoituksen  tavoitteena  on  äänielimistön  lämmittely.  Nasaalisuuden  tarkoitus  on 

ohjata  äänentuotossa  syntyvä  paine  äänihuulien  sijasta  nasaalionteloihin  ja  näin 

vapauttaa kurkku (Stemple 2009). Äännön tulisi tapahtua mahdollisimman pehmeästi, 

mutta kuitenkin kiinteästi.

2. Liuku  alhaalta  ylös  joko  /r/:llä,  huulitäryllä  tai  bilabiaalisella  /l/:llä  tuotettuna.

Harjoituksen  tavoite  on  venyttää  äänihuulia  ja  lisää  lihasten  kontrollia.  Liuku  on 

tarkoitus  tuottaa  katkeamatta  alhaalta  ylös.  Alkuperäisessä  englanninkielisessä 

versiossa  liuku  ohjeistetaan  tekemään  sanalla  ”knoll”,  joka  ääntyy  suomalaisittain 

suurin piirtein sanana ”nool”. Huulion asetuksena on bilabiaalinen /v/, mutta kurkussa 

ja suuontelossa on /o/.n asetukset. Bilabiaalinen ääntö ohjaa äänen sijoittumista etisesti 

ja  kurkunpään  ”avartumista”.  Vaikka  rekisterin  vaihdosten  kohdalla  äänellä  on 

taipumus katketa, tavoitteena on kuitenkin jatkaa liukua rekisterin vaihdosten yli.
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3. Liuku  ylhäältä  alas  joko  /r/.llä,  huulitäryllä  tai  bilabiaalisella  /v/.llä  tuotettuna.

Ylhäältä alas kulkevassa liu'ussa nielun tulisi olla avoin.  Tätä aistimusta voi hakea 

haukotuksen tunteella. Bilabiaaliseen huulien värinään tulisi kiinnittää huomiota. Näin 

ohjataan kilpirusto -kannurusto -lihaksia supistumaan hallitusti ja toimimaan siten, että 

äänenlaatu on kiinteä.

4. Mahdollisimman pitkä ääntö bilabiaalisella /β/:llä tuotettuna korkeuksilta: C, D, E, F 

ja  G.  Tämän  harjoituksen  tavoite  oli  äänihuulien  sulun  tehokkuuden  edistäminen. 

Kuten ensimmäisessäkin harjoituksessa, myös tässä huulion asetus on supistettu, kuten 

bilabiaalista /β/:tä tuotettaessa ja nielu on avoin. Äänentuottoasetuksia voidaan verrata 

väärinpäin käännettyyn megafoniin: pieni kapeikko huuliossa ja nielua kohti levenevä 

takaosa.

Harjoitukset  tehdään  niin  pehmeällä  äänellä  kuin  mahdollista,  mutta  kuitenkin  kiinteästi. 

Äännön alussa tulee välttää glottaalista aluketta. Asiakkaan hengitystä ohjataan siten, että se 

olisi  mahdollisimman  syvä.  Äännön  pituuksia  on  tarkoituksen  mukaista  seurata 

harjoitusohjelman  eri  vaiheissa,  jotta  voidaan  vertailla  äännön  tehokkuuden  kehittymistä. 

Oletettavaa on, että harjoitusohjelman edetessä äännön pituudet kasvavat. Vertailu kannattaa 

tehdä viikoittain,  sillä  yksittäisten päivien väliset  vaihtelut  eivät  ole  tarkoituksenmukaisia. 

Harjoitusohjelma kestää  noin 6-8 viikkoa.  On yleistä,  että  jotkut  asiakkaat  kokevat  kivun 

tuntemuksia muutamana ensimmäisenä päivänä harjoitusohjelman alussa. Tämä on Stemplen 

(1994) mukaan kuitenkin normaalia,  sillä asiakas luultavasti  käyttää ääntään aivan uudella 

tavalla ja harjoittaa lihaksia, joita aikaisemmin ei ole harjoitettu.
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6 Tulokset

6.1 Ääniterapiakerran aikainen muutos

6.1.1 Alfaratio

Yksittäinen  terapiakerta  vaikutti  alfaratioon  yhtä  kertaa  lukuun  ottamatta  sitä  laskevasti 

(alfaration arvo on negatiivinen). Keskimäärin alfaratio oli 4,7 dB pienempi terapian lopuksi 

kuin alkutilanteessa. Seurantakerralla  /a/-äännön alfa-ratio laski -13,4 dB:stä -15,4 dB:iin. 

Alfaration arvo terapiakerran alussa ja lopussa on esitetty  kuvassa 1.

6.1.2 Tutkittavan kokemus äänentuotosta

Tutkimushenkilön subjektiivisia tuntemuksia arvioitiin ennen ja jälkeen terapian, sekä koko 

terapiajakson ajan. Äänentuottoa, kurkun väsymystä ja äänen käheyttä kuvaava arvo saatiin 
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Kuva 1: Alfaration muutos ennen ja jälkeen terapiakerran (tk) tavanomaisella  
äänenvoimakkuudella tuotetulla pidennetyllä /a/ -äännöllä. Mitä pienempi pylväs, sitä  
puristeisempaa äänentuottoa se kuvaa akselilla puristeinen-vuotoinen. 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

Alfaration itseisarvo

3. tk 6. tk Loppumittaus

Muutos alfaratiossa /a/normi -äännössä

Afaratio – dB Ennen
Alfaratio -dB Jälkeen

2. tk 7. tk Seurantakerta



mittaamalla  VAS-janan  pituudet.  Mitä  pienempi  arvo  on,  sitä  helpompaa  äänentuoton 

kokemusta arvo kuvaa. Tutkittavan subjektiiviset äänentuoton tuntemukset muuttuivat selvästi 

jo  terapiakerran  aikana.  Säännönmukaisesti  äänentuoton  työläyttä  kuvaava  arvo  pieneni 

terapiankerran  jälkeen  tehdyssä  arviossa.  Muutos  helpompaan  äänentuottoon  ääniterapian 

jälkeen on keskimääräin -3,6 VAS-pistettä. Terapian edetessä terapian jälkeiset äänentuottoon 

liittyvät arvot laskevat merkittävästi: kun ensimmäisellä mittauskerralla äänentuoton arvo on 

13,4 VAS-pistettä, toisella 8,9 neljännellä kerralla se on 4,5 ja viidennellä vain 2,5 pistettä. 

Poikkeuksena tästä linjasta on viimeisen kerran arvo, joka oli 7.

Vastaava  tarkastelu  kurkun  väsymisen  osalta  ei  osoittanut  yhtä  suoraviivaista  kehitystä. 

Kahden ensimmäisen kerran jälkeen kurkun väsymystä kuvaava luku on suurempi terapian 

jälkeen kuin ennen. Muilla kerroilla luku on pienempi kuin ennen terapiaa, mutta muutokset 

väsymyksen  osalta  ovat  silti  hyvin  pieniä  (keskimäärin  0,5).  Kuitenkin  terapian  alku-  ja 

lopputilannetta  verrattaessa  voidaan  huomata,  että  alussa  kahdella  ensimmäisellä  kerralla 

janat  olivat  pidempiä  (2,2 ja  6,8),  kun taas  kahdella  viimeisellä  kerralla  sekä  ennen,  että 

jälkeen arvot olivat lähempänä nollaa (0,7 ja 1,5). Myös käheyttä kuvaavat arvot osoittavat 

vain hyvin pieniä muutoksia. Viidestä mittauskerrasta kahdella terapian jälkeen VAS-arvo oli 

hienoisen suurempi. Keskimäärin tuntemus äänen käheydestä oli -0,32 pienempi kuin terapian 

aluksi.  Seurantakäynnin  subjektiiviset  arviot  noudattivat  samankaltaista  linjaa  kuin 

terapiajaksollakin:  suurin  muutos  ilmeni  nimenomaan  kurkun  väsymyksen  tuntemuksissa 

(ennen terapiaa 10,4 ja terapian jälkeen 4). Muilta osin subjektiivisten tuntemusten muutos oli 

pienempi.  Subjektiiviset  arviot  on  esitetty  taulukossa  4  koko  terapiajakson  ajalta  sekä 

seurantakerran osalta.
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Taulukko 4: VAS-arvoissa tapahtuneet muutokset ennen ja jälkeen terapiajakson. VAS-  
asteikon ääriarvot olivat 0-10. Merkittävää äänentuoton, kurkun väsymyksen tai käheyden  
tuntua kuvattiin yli 10 VAS-pisteen ylittävällä osalla (10-20).

Terapiakerrat Äänentuotto Kurkun väsymys Käheys
2 Ennen

Jälkeen 
14
13,4

2,2
6,8

8,2
8

3 Ennen
Jälkeen

9,5
8,9

0,7
1,5

4,5
1,8

4 Ennen 7,1 0,8 1,5
5 Ennen

Jälkeen
8,5
2,5

0,5
0,3

0,4
0,3

6 Ennen 11,8 5 4,8
7 Ennen

Jälkeen 
10,3
7

0,2
0,3

2,8
2,3

8 Ennen 
Jälkeen 

10,3
7

0,2
0,3

2,8
2,3

Seurantakerta Ennen 
Jälkeen 

10,4
4

1,8
2

2,8
2,3
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6.2 Ääniterapiajakson vaikutus

6.2.1 F0, SL ja perturbaatio

Terapiajakson  alku-  ja  loppumittauksissa  taustameluluennassa  tutkimushenkilön 

äänenkorkeus oli sama (170 Hz). Taustamelussa tuotetun spontaani puheen äänenkorkeus oli 

alkumittauksessa  179  Hz  ja  loppumittauksessa  170  Hz.  Vokaaliääntöjen  korkeus  oli  sekä 

voimistettuna että normaalivoimakkuudella tuotettuna korkeampi terapiajakson jälkeen kuin 

ennen terapiajaksoa  suoritetuissa  mittauksissa.  Taulukossa  5  on  taustamelussa  tehtyjen  eri 

ääninäytteiden F0 mitattuna terapiajakson alussa ja lopussa.

Taulukko 5: Tutkittavan äänenkorkeuden keskiarvo terapiajakson alussa ja lopussa. Luennan 
ja spontaani puheen nauhoituksen aikana tutkittavan korviin on johdettu taustamelua.  
Suluissa on äänenkorkeuden keskihajonta.

F0, taustamelu Alku (Hz) Loppu (Hz)
Luenta 170 (26) 170 (28)

Spontaani puhe 179 (41) 170 (31)
/a/lyhyt 193 239
/a/90 dB 198 236

Äänenvoimakkuus  voimistetussa  taustameluluennassa  alkumittauksissa  oli  67  dB  ja 

keskihajonta 12 dB. Äänenvoimakkuus oli loppuluennassa 78 Hz, eli 11 dB voimakkaampi 

kuin  alkuluennassa.  Äänenvoimakkuuden  keskihajonta  oli  loppuluennassa  10  dB.  SL oli 

alkumittauksessa pienempi myös spontaani puheen osalta (alkumittaus 66 dB, loppumittaus 

78 dB).

/a/90dB -äännössä suhteellinen jitter pieneni 0,79% verran. /a/ normi -ääntöjen suhteellinen 

jitter pieneni 0,11%. Absoluuttinen shimmer puolestaan laski /a/90dB -äännössä 0,063 dB. 

/a/normi -äännössä shimmer sen sijaan nousi 0,29 dB verran. Muutokset perturbaatioarvoissa 

on esitetty taulukossa 6.
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Taulukko 6: Muutos jitterissä ja shimmerissä alku- ja loppumittauksessa.

Jitter Alku Jitter Loppu Shimmer Alku Shimmer Loppu

/a/normi 0,43% 0,32% 0.39 dB 0.68 dB
/a/90dB 0,89% 0,10% 0.197 dB 0.134 dB

6.2.2 Äänentuottotavan muutos: alfaratio, kontaktiosamäärä ja 
kuulohavaintoarvio

Alfaratio  sai  alkuluennassa  arvon  -10.7  dB  ja  loppuluennassa  -12.7  dB.  Seurantakerran 

luennan  alfaratio  oli  -12.5  dB.   Alkumittauksen  /a/meluluennan  alfaratio  oli-5,9  dB  ja 

loppumittauksessa  arvo  oli  -8,43  dB.  /a/spont  -ääninäytteen  alfaration  kehitys  oli 

samankaltaista kuin luennassakin: se pieneni -2,8 dB:stä -4,03 dB:iin. Alfaratio sai /a/90dB 

-äännössä  alkumittauksessa  arvon  -3.6  dB  ja  loppumittauksessa  -8.9  dB.  Myös  /a/normi 

-äännössä alfaratio muuttui:se pieneni -9,7 dB:stä 13,9 dB:iin. Alfaration muutos on esitetty 

kuvassa 2.

Kuva 2: Muutos alfaratiossa eri konteksteissa alku- ja loppumittauksissa sekä  
seurantakerralla.
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Äänihuulten kontaktiosamäärä (CQ)

Ennen terapiaa suoritetuissa mittauksissa /a/normi -äännön keskimääräinen CQ pieneni 0,08 

dB  ja  /a/90dB  -äännön  CQ  pieneni  0,11  dB  verran.  /a/meluluenta  -vokaaleiden 

keskimääräinen  CQ  pieneni  0,07  dB  ja  /a/spont  -vokaaleiden  0,08  dB  verran.  Luvut  on 

esitetty myös taulukossa 7.

Taulukko 7: Kontaktiosamäärän muutos eri konteksteissa ennen ja jälkeen terapiajakson  
tarkastelussa.

Konteksti CQ
/a/ normaali voimakkuus Ennen

Jälkeen 
0,42
0,34

/a/ 90 dB Ennen 
Jälkeen 

0,54
0,43

Taustameluluennasta poimittu 
/a/

Ennen 
Jälkeen 

0,55
0,43

Taustameluspontaaniouheesta 
poimittu /a/

Ennen 
Jälkeen 

0,52
0,44

Äänenlaadun perkeptuaalinen arvio

Kuuntelijaraati  arvioi,  että  ennen  terapiajaksoa  tutkittavan  luentanäytteissä  oli  enemmän 

puristeisuutta kuin terapian jälkeen suoritetussa luennassa.  Mitä  korkeampi VAS-arvo, sitä 

puristeisempaa äänentuoton arviota se kuvasi. Alku- ja keskiosan näytteissä ero oli selvempi. 

Luennan alkupuolen ääninäytteessä kuultiin 1,3 VAS-pisteen verran vähemmän puristeisuutta 

terapian jälkeen. Keskiosan näytteessä ero ennen ja jälkeen terapian suurin: 1,7 VAS-pistettä. 

Loppuosassa  ero  oli  kaikkein  pienin  vain  0,44  VAS-pistettä.  Taulukossa  8.  on  esitetty 

keskimääräiset VAS-janojen pituudet.
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Taulukko 8: Kuunteluraadin arvio ennen ja jälkeen luentanäytteistä VAS-pisteinä.

Alkuosa Keskiosa Loppuosa
Näyte 1
Ennen

Näyte 2
Jälkeen

Näyte 3
Jälkeen

Näyte 4
Ennen

Näyte 5
Jälkeen

Näyte 6
Ennen

VAS-janojen 
keskiarvo

4,4 3,1 2,6 4,3 4,06 4,5

6.2.3 Tutkittavan arvio äänellisestä hyvinvoinnista

Alkumittauksessa oirekyselyn pisteet olivat 24 ja loppumittauksessa 21. Äänen käheytyminen, 

väsyminen sekä kurkun kuivuuden tunne olivat  vähentyneet  tasosta  kolme (kuukausittain) 

tasoon kaksi (muutaman kerran vuodessa). Myös äänestä johtuvat poissaolot laskivat tasosta 

kaksi (muutaman kerran vuodessa) tasoon yksi (harvemmin kuin kerran vuodessa). Sen sijaan 

liman  ja  kurkun  selvittelyn  tunne  oli  noussut  tasosta  kaksi  (muutaman  kerran  vuodessa) 

tasoon neljä (viikoittain). Muutokset oirekyselykaavakkeessa on esitetty tarkemmin kuvassa 

3. 
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Kuva 3: Muutos oirepisteissä. Pystyakselilla on esitetty oireet, joissa oirekyselykaavakkeessa  
ilmeni muutos, ja vaaka-akselilla on nähtävissä muutoksen suunta ja suuruus pisteissä.

VHI-pisteet eivät ilmentäneet merkittävää muutosta: ennen terapiaa kokonaispisteet olivat 35 

ja terapian jälkeen 36. Osapisteiden muutokset näkyivät toimintaa ja fyysistä suoriutumista 

mittaavien  alueiden  osalta.  Toimintaa  mittaavien  kysymysten  alkupisteet  nousivat 

alkutilanteen 6 pisteestä 9 pisteeseen. Sen sijaan fyysisen suoriutumisen pisteet laskivat 19 

pisteestä  17  pisteeseen.  Emootioihin  liittyvät  kysymykset  sen  sijaan  pysyivät  samana. 

Yksittäisten  kysymysten  kohdalla  pisteet  laskivat  väittämissä  ”minulta  loppuu  ilma  kun 

puhun (F)”,  ”ääneni  laatu  vaihtelee  päivän  mittaan (F)”  ja  ”minua  ärsyttää,  kun  toiset  

pyytävät  toistamaan  (E)”.  Mutta  väittämät  ”välttelen  ihmisryhmiä  ääneni  vuoksi  (T)”, 

”tunnen  jääväni  keskustelujen  ulkopuolelle  ääneni  vuoksi  (T)”  ja  ”en  ole  kovin  ulospäin  

suuntautunut ääniongelmani vuoksi (E)” saivat loppuhaastattelussa korkeammat pisteet kuin 

alussa. Kuva 4 havainnollistaa tarkemmin kysymykset, joissa on tapahtunut muutoksia (ks. 

Liite 2).
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1. Ääneni väsyy helposti kun
joudun puhumaan pitkään

2 Ääneni on käheä ilman, että
minulla on flunssaa

5. Minulla on liman tunnetta
kurkussani ja/tai minun täytyy

selvitellä kurkkuani

6. Kurkkuani kuivaa ja/tai kutisee

8. Ääneni huononee päivän
mittaan 

11. Olen ollut poissa
ääniongelmien vuoksi 

Muutos oirepisteissä

Muutos oirepisteissä



Kuva 4: Muutos VHI-pisteissä. Pystyakselilla on esitetty kysymykset, joissa pisteet  
muuttuivat ja vaaka-akselilla on esitetty pisteiden muutoksen suunta ja suuruus.

Mitä  pidempi  VAPP-kyselyn  VAS-jana  on,  sitä  enemmän  äänihäiriö  vaikuttaa  kyseiseen 

väittämään, ja taas mitä lyhyempi, sitä parempi tilanne on. Ennen terapiaa kyselyssä ”potilaan 

omat kokemukset  äänihäiriöstään” -osion pisteet  olivat  4,5 ja  lopussa 0,7.  Suurin muutos 

tapahtui  ”äänihäiriön  vaikutus  päivittäiseen  kommunikointiin”  -osiossa.  Tämän  osion 

alkupisteet  olivat  30,4  ja  loppupisteet  15,6.  Suurimmat  muutokset  esiintyivät  väittämissä, 

jotka  liittyivät  kommunikointiin  ryhmässä  ja  meluisassa  ympäristössä  sekä  puhumisen 

välttelemiseen äänen huonouden takia.

Äänihäiriö vaikutti terapian jälkeen asiakkaan päivittäiseen kommunikointiin VAS-pisteissä 

mitattuna  puolet  vähemmän  kuin  ennen  terapian  alkamista.  Muutos  ”äänihäiriön 

vaikutuksessa sosiaaliseen kommunikointiin” -osiossa oli  lähes  olematon,  ero oli  vain 0,2 
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F1 Minulta loppuu
ilma kun puhun

F2 Ääneni laatu
vaihtelee päivän

mittaan

T5 Välttelen
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keskustelujen

ulkopuolelle ääneni
vuoksi

E5 En ole kovin
ulospäinsuuntautunut
ääniongelman vuoksi

E7 Minua ärsyttää,
kun toiset pyytävät

toistamaan
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pistettä alku- ja lopputilanteen välillä. Sen sijaan ”äänihäiriön vaikutus tunteisiin” -väittämissä 

löytyi  suurempi  ero  alku  ja  lopputilanteen  välillä.  Lopputilanteessa  VAS-arvo  tunteita 

käsittelevän  osion  osalta  oli  neljä  yksikköä  korkeampi  kuin  lopputilanteessa.  Kuva  5 

havainnollistaa  muutoksen  suunnan  VAPP-kyselykaavakkeen  osioiden  pisteissä  ennen  ja 

jälkeen  terapian.  VAPP  kyselyn  tulokset   kokonaisuudessaan  yksittäisten  väittämien 

tarkkuudella on esitetty liitteessä 1. 

Kuva 5: Muutos VAPP-kyselyssä. Pystyakselilla on esitetty osiot, joissa ilmeni muutosta ja  
vaaka-akselilla on esitetty muutoksen suuruus.

6.2.4 Harjoitusääntöjen kestot

Äännönkestot  kasvoivat  myös  harjoituksissa,  kun  verrataan  alku-  ja  lopputilannetta. 

Eteneminen  ei  ollut  suoraviivaista;  toisinaan  edellisen  viikon  ajat  olivat  parempia  kuin 

seuraavan. Suhteessa eniten kasvoivat ylimpien sävelkorkeuksien äännönkestot. Esimerkiksi 

g1  oli  7,14  sekuntia  pidempi  ja  f1  6,3  sekuntia  pidempi  kuin  alussa.  Myös  alemmilla 

korkeuksilla äännönkesto piteni alku ja lopputilannetta verrattaessa: esimerkiksi c1 oli 4,51 
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sekuntia pidempi kuin alussa. Seurantakerran ääntöjen kestot olivat lähellä viimeisen kerran 

ääntöjen kestoja. Ääntöjen kestojen pituudet on esitetty tarkemmin taulukossa 9.

Taulukko 9: Harjoituksiin liittyvien ääntöjen pituuksien kehittyminen terapiajakson aikana.

Terapiakerra

t

Nasaali F1 C1 D1 E1 F1 G1

2 tk 20,66 11,01 11,08 15,14 12,74

3 tk 22,99 16,89 16,93 20 21,97

5 tk 18,14 14,14 13,24 14,23 17,76 15,06

6 tk 24,02 16,25 15,54 15,57 16,32 15,59

7 tk 20,29 13,7 14,81 14,47 13,38 15,88

8 tk 23,7 15,52 15,36 16,75 21,44 19,88

Seuranta 20,12 15,8 14,22 17,9 16,44 17,09
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7 Pohdinta

7.1 Tulosten pohdintaa

Kirjallisuudessa  ääniterapiaa  koskevissa  tutkimuksissa  ei  ole  esitelty  välittömästi 

terapiakerran jälkeen esiintyviä muutoksia, vaan tarkastelu on tapahtunut joko viikoittaisella 

tasolla (Sabol ym.1995, Stemple 1994, Gorman 2008) tai alku- ja lopputilannetta vertaamalla 

(Bassiouny  1998,  Chen  2006,  Roy  ym.2001,  Gillivan-Murphy  ym.  2005).  Omassa 

tutkimuksessani  ilmeni,  että  myös yksittäisellä  terapiakerralla  on vaikutuksia.  Koska tulos 

välittömistä vaikutuksista kertoo oleellisesti menetelmän luonteesta, tuon esiin tämän myös 

pohdinnan rakenteessa. Käsittelen tuloksia ensin siltä kannalta, minkälainen oli terapiakerran 

välitön vaikutus ääneen, eli miten ääni muuttui yhden terapiakerran aikana. Tämän jälkeen 

pohdin terapian pitkän aikavälin muutoksia, eli miten tutkittavan äänen piirteet ja kokemus 

äänestä muuttuivat kuntoutuksen vaikutuksesta, ja oliko muutos pysyvä. Lopuksi käyn läpi 

miten  harjoituksiin  liittyvä  pitkät  äännöt  muuttuivat  terapiajakson  kuluessa.  Menetelmien 

pohdinnassa  arvioin  tutkimuksessa  käytettyjä  parametrejä  sekä  tuon  esille  omiani  ja 

tutkimushenkilön kokemuksia tutkimusprosessista.

7.1.1 Ääniterapiakerran aikainen muutos

Terapiakerran  vaikutusta  tutkittiin  akustisen  analyysin  ja  tutkittavan  tekemän  itsearvion 

avulla.  Keskimäärin alfaratio oli terapiakerran jälkeen 4,7 dB verran pienempi kuin ennen 

terapian alkamista. Osa muutoksista oli hyvinkin suuria: parhaimmillaan parametri laski 8–10 

dB.   Jokaisella  terapiakerralla  VFE:n  vaikutus  näyttäisi  olevan  samankaltainen  lukuun 

ottamatta  ensimmäistä  mittauskertaa.  Näyttäisikin  siltä,  että  VFE-menetelmä  vaikuttaa 

välittömästi  puhujan  ääneen  vähentämällä  sen  puristeisuutta.  Myös  seurantakerran 

vaikutuksesta alfaratio laski, vaikka arvo oli jo ennen terapiaa varsin hyvä.

Itsearvioinnin perusteella yhdenmukaisin ja selvin muutos oli, että tutkittava koki äänentuoton 

helpottuneen  VFE:n  jälkeen.  Sanallisesti  hän  kuvaili  kokemustaan  äänentuotostaan 
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esimerkiksi seuraavasti: ”Nyt tietää miltä tuntuu, kun ääni kulkee helposti”. Muutos viittaa 

lämpenemiseen  (Vintturi  2001).  VFE-menetelmä  näyttäisi  vaikuttavan  myönteisesti 

nimenomaan  kokemukseen  äänentuoton  helppoudesta.  Tutkittava  arvioi  äänessään  myös 

käheyttä.  Käheys  ei  ollut  hänen  äänenlaadulleen  ominainen  piirre,  eikä  säännönmukaista 

muutosta  siinä  ollutkaan  havaittavissa.  Kuitenkin  yhdellä  terapiakerralla  (2.  terapiakerta) 

tutkittava arvioi,  että  käheys  väheni  selvästi.  Titzen (2000) mukaan käheys on tyypillinen 

rasitusoire.  Rasituksen  seurauksena  äänihuulikudoksen  viskositeetti  kasvaa,  jolloin 

äänihuulien värähtely vaikeutuu ja pyrkii vaimenemaan.

Kuudesta mittauksesta viidessä asiakas arvioi kurkunpään alueen olleen väsyneempi terapian 

jälkeen  kuin  ennen  terapiaa.  Ensimmäisen  terapiakerran  jälkeen  muutos  väsyneempään 

suuntaan oli suhteellisen suuri, mutta muuten muutokset olivat pieniä, vain korkeintaan yhden 

VAS-pisteen suuruisia. (Myös ensimmäisen kerran alfaratio osoitti äänenkäytön muuttuneen 

puristeisempaan suuntaan  terapian  jälkeen.)  Ensimmäinen  kerta  lienee  ollut  väsyttävämpi, 

koska harjoitusten suorittamista vasta harjoiteltiin. Onkin mahdollista ja jopa todennäköistä, 

että  ensimmäiset  kerrat  rasittivat  tutkittavan  kurkunpäätä,  sillä  hänellä  oli  vielä  tuolloin 

puutteellinen  harjoittelutekniikka.  Tutkimustulos  lievästä  väsymyksen  tunteen  kasvusta 

terapian  jälkeen  kertonee  myös  siitä,  että  tietoinen  äänen  harjoittaminen  on  aina  jossain 

suhteessa  väsyttävää.  Tässä  mielessä  onkin  hyvin  tärkeää,  että  harjoitukset  ovat 

tarkoituksenmukaisia ja tarkasti kontrolloituja ja että ne eivät sisällä äänenkäytölle haitallisia 

elementtejä. Äänen väsyminen sinänsä äänellisen suorituksen jälkeen on normaalia (Rantala 

ym. 2002). Lisäksi on mahdollista, että tutkittavan kokema äänielimistön väsyminen johtui 

muistakin tekijöistä kuin harjoituksista. Näitä saattoivat olla myöhäinen terapia-aika ja se, että 

tutkittavalla  oli  takanaan  pitkä  ja  paljon  vaativaa  äänenkäyttöä  sisältävä  työpäivä.  Onkin 

hyvin  todennäköistä,  että  kokonaisvaltainen  väsymys  vaikuttaa  tuntemukseen  äänen 

väsymisestä.
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7.1.2 Ääniterapiajakson vaikutus

F0, SL ja perturbaatio

Tutkittavan äänenkorkeus ei juurikaan muuttunut spontaani puheessa ja luennassa. Myöskään 

Sabolin,  Leen  ja  Stemplen  (1995)  laulunopiskelijoita  koskevassa  tutkimuksessa  VFE-

harjoitusohjelman ei havaittu vaikuttavan puheäänen korkeuteen. Sen sijaan aksenttimetodia 

(Fex  ym.  1994;  Kotby  ym.  1993)  sekä  RVT-menetelmää  (Chen  ym.  2006)  koskevissa 

tutkimuksissa  raportoitiin  ääniterapiamenetelmän  vaikuttaneen  äänenkorkeuden  nousuun. 

Toisin kuin spontaani puheessa ja luennassa, /a/-äännöissä tutkittavan äänen sävelkorkeus oli 

kuitenkin  noin  40  Hz korkeampi  terapiajakson lopussa  kuin  ennen  terapiaa.  Koska VFE-

menetelmässä  tuotetaan  mahdollisimman  pitkää  ääntöä  normaalipuheääntä  huomattavasti 

korkeammilta korkeuksilta, onkin varsin oletettavaa, että harjoitusten jälkeen puhuja valitsee 

äännön korkeudeksi herkemmin harjoitusäännön korkeuden.

Loppumittauksessa  tapahtui  iso  muutos  taustamelunäytteiden  äänenvoimakkuudessa: 

tutkimushenkilö  sekä  luki  että  puhui  noin  12  dB  voimakkaammalla  äänellä  kuin  alussa. 

Vaikka  tutkimushenkilön  äänenvoimakkuus  oli  noussut,  hän  ei  silti  nostanut 

äänenkorkeuttaan.  Fysiologisesti  äänenvoimakkuuden  nostaminen  nostaa  myös  korkeutta 

(Orlikoff  &  Baken  1987,  106).  Äänenkorkeuden  ja  -voimakkuuden  nosto  on  kuitenkin 

äänielimistölle  rasittavaa,  sillä  se  vaatii  äänihuulilta  tiiviimpää  sulkua  ja  siten  suurempaa 

mekaanista työtä (Jiang & Titze 1994). Laukkasen ym. (2008) tutkimuksessa, jossa tutkittiin 

äänen kuormitusmuutoksia, havaittiin, että äänenkorkeuden nousu voimistetun luennan aikana 

oli  yhteydessä  kurkunpään  lihasten  väsymiseen.  Omassa  tutkimuksessani 

äänenvoimakkuuden nousun, johon ei liittynyt äänenkorkeuden nousua, voisi ajatella kertovan 

äänenkäytön kehittymisestä: tehokkaasti resonoiva ääni on myös voimakkaampi (Laukkanen 

& Leino 2000, 83-84). Vastaavanlaisia tuloksia äänenvoimakkuuden noususta bilabiaalisella 

[β]:llä tehtyjen harjoitusten jälkeen ovat raportoineet myös Laukkanen ym. (1996).

Tässä tutkimuksessa jitter pieneni, mutta shimmer ei muuttunut säännönmukaisesti. Sen sijaan 

Sabolin ym. (1995) VFE-tutkimuksessa muutokset viittasivat päinvastaiseen suuntaan: jitter 
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nousi merkittävästi. Tulosten välistä eroa voidaan selittää sillä, että Sabolin ym. tutkimuksessa 

mittaukset  tehtiin  harjoitusäännöistä,  kun  taas  tässä  tutkimuksessa  perturbaatio  mitattiin 

tutkittavan luonteenomaisella sävelkorkeudella tuottamasta /a/-äännöstä. Kirjallisuudessa on 

erilaisia tulkintoja perturbaatioarvojen yhteydestä äänentuottotapaan ja kurkunpään lihasten 

toimintaan. Eräiden näkemysten mukaan kurkunpäänlihasten korkea aktivaatio, ja näin ollen 

hyperfunktionaalinen  äänentuotto  on  yhteydessä  mataliin  perturbaatioarvoihin  (Orlikoff  & 

Baken 1990; Orlikoff & Kahane 1991; Stemple, Stanley & Lee 1995). Sen sijaan Laukkasen 

ym. (2008) tutkimuksessa kohonneet  arvot jitterissä olivat yhteydessä kurkun väsymiseen. 

Kyseisen  tutkimustuloksen  valossa  voisikin  ajatella,  että  jitterin  pieneneminen  kertoo 

myönteisestä muutoksesta tutkittavan äänenkäytössä.

Dworkin ja Melekan (1997) mukaan terveessä äänessä jitter on kuitenkin yleensä pienempi 

kuin 0,7 %. Tässä tutkimuksessa kaikki mitatut jitter-arvot jäivätkin alle Dworkin ja Melekan 

(1997)  viitearvon.  Shimmer  antoi  vaihtelevia  arvoja:  alku-  ja  lopputilannetta  verrattaessa 

/a/normi-äännössä shimmer nousee jopa yli Dworkin ja Melekan (1997) viitearvon (0,5 dB), 

kun taas /a/90dB-äännössä shimmer laskee. Perturbaatioarvojen ajatellaan kohoavan silloin, 

kun äänihuulissa on patologiaa,  joka heikentää äänihuulien tasaista värähtelyä (Orlikoff ja 

Baken, 184, 1990). Nämä arvot antavat merkittävää tietoa häiriintyneestä äänestä silloin, kun 

äänihuulien  kudosmuutokset  ilmenevät  äänen käheytenä.  Perturbaatioarvoista  ei  voida  siis 

suoraviivaisesti päätellä mitään terveen äänen osalta. Koska tutkimushenkilön äänenlaatu ei 

ollut käheä, perturbaatioarvot eivät kuvaa adekvaatisti tässä tutkimuksessa tutkimushenkilön 

äänen  toimintaa,  eikä  niiden  perusteella  siten  voida  luotettavasti  arvioida  äänenkäytön 

muutosta.

Äänentuottotavan muutos alfaration, kontaktiosamäärän ja kuulijaraadin perusteella

Pitkäaikaisspektrin  kaltevuutta  ilmaisevan  alfaration  ja  EGG-signaalin  kontaktiosamäärän 

muutoksista  voidaan  päätellä,  onko  äänihuulien  sulkeutumistapa  muuttunut.  Myös 

kuulohavainnon perusteella arvioidaan samaa asiaa. Kaikissa näissä mittauksissa muutokset 

olivat tässä tutkimuksessa hyvin säännönmukaisia. Koko terapiajakson vaikutus alfaratioon 

oli  samankaltainen  kuin  yksittäisen  terapiakerran:  alfaratio  laski,  eli  äänenlaatu  muuttui 

aiempaa  taloudellisempaan  suuntaan  (ks.  Laukkanen  2008).  Kaikkien  näytteiden  alfaratio 
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pieneni 1–5 dB verran, mutta vokaaliäännöissä muutos oli kaikkein suurin (4–5 dB pienempi 

kuin alussa). Koska VFE -harjoitukset sisälsivät paljon mahdollisimman pitkää ääntöä, voisi 

ajatella, että rennomman äänentuotto on yleistynyt parhaiten pitkän äännön tuottoon. Näin siis 

näkyikin tapahtuneen: alfaration muutos oli suurin juuri pitkissä vokaaliäännöissä.

EGG-signaalista  lasketut  kontaktiosamäärät  osoittivat  samansuuntaista  muutosta 

äänentuottotavassa kuin alfaratio: ne pienivät kaikissa ääninäytteissä.  Kontaktiosamäärä on 

yhteydessä äänihuulien kontaktoinnin voimakkuuteen siten, että suurempi kontaktiosamäärä 

ilmentää  puristeisempaa  äänentuottotapaa  (Laukkanen,  Mäki  & Leppänen 2009;  Verdolini 

ym.  1998).  Koska  tutkimushenkilön  äänenkäyttö  oli  puristeista,  kontaktiosamäärissä 

tapahtunut  muutos  ilmensi  edullista  kehitystä.  Ennen  terapiaa  taustamelussa  äänitetystä 

luennasta ja spontaani puheesta poimittujen pitkien /a/-vokaaleiden kontaktiosamäärät osuivat 

lähelle  Verdolinin  (1998)  normaaliäänen  viitearvoja  (ks.  taulukko  1).  Terapian  jälkeen 

vastaavista  ääninäytteistä  mitatut  kontaktiosamäärät  olivat  laskeneet  huomattavasti,  ja 

Verdolinin  viitearvojen  mukaan  ne  viittaisivat  äänentuoton  muuttuneen  jo  huokoiseksi. 

Tutkimushenkilön äänen muutos ei ollut siis Verdolinin arvojen mukaan suotuisa. Tämä voi 

tarkoittaa, että äänentuottotavassa on kulttuurisia eroja ja että samanlaistenkin mittaustulosten 

taustalla voi olla erilainen äänihuulien toiminta. Koska kirjallisuudessa ei tällä hetkellä ole 

muita  sulkuosamäärän viitearvoja kuin Verdolinin (1998),  eikä suomalaisia  viitearvoja ole 

vielä saatavilla, oleellisempaa kuin tarkastella absoluuttisia lukuja, on analysoida muutoksen 

suuntaa.  Puristeisuutta  mittaavia  tarkasteluja  on  muissa  ääniterapiatutkimuksessa  käytetty 

vain  Bassiounyn  (1998)  aksenttimetodia  koskevassa  tutkimuksessa,  jossa  sulkuosamäärä 

ilmensi  puristeisuuden  vähentyneen  tutkimushenkilöillä,  joiden  äänentuottotapa  oli 

hyperfunktionaalinen.

Kuulijaraadin arvio osoitti hyvin samankaltaisia tuloksia, kuin mitä alfaratio ja sulkuosamäärä 

antoivat  olettaa:  terapian  jälkeen  mitatuissa  näytteissä  arvioitiin  olevan  vähemmän 

puristeisuutta kuin terapian alussa. Kuten instrmentaalisissa mittauksissa, myös kuulijaraadin 

arviossa erot terapiaa ennen ja sen jälkeen äänitetyissä näytteissä olivat suhteellisen pienet, 

mutta  yhdenmukaiset.  Selvimmin  ero  havaittiin  luennan  alku-  ja  keskiosassa.  Kuitenkin 

puristeisuutta havaittiin edelleen myös ääniterapian jälkeen kerätyissä näytteissä. 
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7.1.3 Tutkittavan arvio äänellisestä hyvinvoinnista

Tutkittavan omia kokemuksia äänioireista ja ääniongelmien vaikutuksista arvioitiin kolmen 

kyselyn avulla. Näistä yksi oli äänioirekysely. Kyselyn mukaan äänioireet olivat lievittyneet 

jonkin verran. Tutkittava koki, että ääni ei enää väsynyt eikä kurkku kuivunut kuukausittain, 

kuten  ennen  terapiaa  oli  tapahtunut.  Myös  työpoissaolot  äänen  vuoksi  olivat  vähentyneet 

terapian aikana. Sen sijaan liman tunne ja kurkun selvittelyn tarve olivat lisääntyneet: arvio 

oli  noussut  tasolta  2  (muutaman  kerran  vuodessa)  tasolle  4  (lähes  viikoittain). 

Oirekartoituksen muutoksissa voi nähdä äänellisen tilanteen ja oireiden helpottumista, mutta 

myös  ääniergonomiaan  liittyvästä  tiedonannosta  johtuvia  muutoksia.  Terapiassa  puututtiin 

toistuvasti  tutkimushenkilön  tapaan  selvitellä  kurkkuaan  köhimällä,  vaikkei  varsinaista 

tarvetta siihen limaisuuden vuoksi olisi ollutkaan. Luultavasti tutkimushenkilö oli ruvennut 

kiinnittämään huomiota tähän tapaansa, ja siksi liman ja kurkun selvittelyn tunne lisääntyi 

”muutaman kerran vuodessa” tasolta ”viikoittaiselle” tasolle, vaikka todellisuudessa luultavaa 

on,  että  tämä  taipumus  on  vähentynyt  aikaisemmasta.  Tulos  oireiden  vähenemisestä  on 

yhteneväinen  Gillivan-Murphyn  (2005)  tutkimuksen  kanssa,  jossa  VFE-terapia  vähensi 

merkittävästi oireita Voice Severety Symptom Scale -mittarilla arvioituna.

Toisena kyselynä oli VHI, jonka kokonaispisteet eivät muuttuneet merkittävästi terapiajakson 

aikana.  Pisteet  muuttuivat  kuitenkin  vaihtelevasti  eri  osa-alueissa.  Kohenemista  ilmeni 

fyysistä suoriutumista mittaavissa kysymyksissä, toisin kuin toimintaa mittaavissa kohdissa. 

Emootioihin liittyvien kysymysten pisteet pysyivät samana, vaikka tämän osa-alueen sisällä 

tapahtui vaihtelua. Ehkä voidaankin ajatella, että VHI-kyselyssä vaikuttavat samankaltaiset 

seikat  kuin  oirekyselykaavakkeessa:  ”Tieto  lisää  tuskaa”.  Ääni-informaatiolla  lienee 

väistämättä  se  puoli,  että  etenkin  henkilö,  jolla  on  toiminnallinen  äänihäiriö,  rupeaa 

kiinnittämään huomiota ääntä kuormittaviin tilanteisiin (kuten ihmisryhmissä puhumiseen ja 

keskusteluissa kuuluuksi tulemiseen) ja kenties välttelemään niitä. Näin tilanteet saavat uuden 

korostuneen merkityksen, mikä tässä tutkimuksessa näkyy toiminnallisten pisteiden nousuna, 

vaikka todellisuudessa voi olla, että ääni toimisikin näissä tilanteissa paremmin kuin ennen. 

Ääniterapian  selkeitä  myönteisiä  vaikutuksia  olivat  ”ilman  loppumisen”  -tunteen 

väheneminen sekä päivän aikana tapahtuvan äänenlaadullisen vaihtelun väheneminen. ”Ilman 

loppumisen”  -tunteen  vähenemisen  voi  ajatella  kertovan  samasta  ilmiöstä  kuin 

äännönkestojen  paraneminen  (kts.  tarkemmin  luku  7.1.4).  Äänihuulten  värähtelytapa  on 
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muuttunut taloudellisempaan suuntaan ja hengityslihaksisto vahvistunut (Stemple 1994), tämä 

näkyy käytännössä kykynä saada ilma riittämään paremmin ilmaisun loppuun asti.

Ristiriitaisia tuloksia VHI:n ja muiden parametrien osalta on saanut myös Chenin ym. (2006) 

RVT-menetelmällä  toteutetulla  terapialla:  vaikka  muut  äänen  parametrit  osoittivat 

kohenemista,  VHI-kysely  ei.  Tutkimuksessa  ei  kuitenkaan  eritelty  tarkemmin,  näkyikö 

muutosta  yksittäisissä  kysymyksissä  vai  osioissa.  Ilomäki  (2008)  teki  vastaavanlaisia 

havaintoja  tarkastellessaan  ääniharjoituksien  vaikutuksia:  vaikka  perkeptuaalinen  arvio 

äänenlaadusta  parani  äänikoulutuksen  myötä,  tutkimushenkilöiden  itsearviot  eivät. 

Äänenharjoittaminen  lisäsi  tutkimushenkilöiden  itsekriittisyyttä  oman  äänenlaadun 

arvioinnissa.  Toisaalta  Bouwersin  ja  Dikkersin  (2007)  mukaan  VHI  ilmentää  hyvin 

ääniterapian  vaikutuksia  asiakkaan psykososiaaliseen  tilanteeseen,  ja  esimerkiksi  Roy ym. 

(2001)  toteuttivat  VFE-ääniterapiajakson  äänihäiriöstä  kärsiville  opettajille  ja  raportoivat 

merkittävästä VHI-tulosten kohenemisesta jakson jälkeen.

Kolmas  tutkittavan  kokemuksia  kartoittava  kysely  oli  VAPP.  Kohdassa  Potilaan  omat  

kokemukset  äänihäiriöstään  -millainen  äänesi  on  nyt tapahtui  merkittävä  koheneminen. 

Voisikin ajatella, että edellä mainittu kohta kuvaa sitä muutosta, jonka terapiajakso oli saanut 

aikaan tutkimushenkilön äänellisessä hyvinvoinnissa. Suurin muutos VAPP-kyselyssä tapahtui 

Äänihäiriön vaikutus päivittäiseen kommunikointiin -osiossa. Eniten pienenivät pistemäärät 

tämän  osion  niissä  väittämissä,  jotka  liittyivät  kommunikointiin  ryhmässä  ja  meluisassa 

ympäristössä sekä puhumisen välttelemiseen äänen huonouden takia. Haitan työperäisyyttä 

ilmentää  muutos  kohdassa  Vaikuttaako  äänihäiriö  työhösi.  Tulos  kuvasi  osaltaan  myös 

tutkimushenkilön työolosuhteita: lastentarhanopettajan työssään hän joutui kommunikoimaan 

paljon  ryhmätilanteissa  sekä  meluisassa  ympäristössä.  Toisaalta  se  kertoo  myös  siitä,  että 

terapiajakso helpotti juuri näissä vaativissa tilanteissa kommunikoimista.

Huomattavaa VAPP-kyselyssä oli  pisteiden nousu  Äänihäiriön vaikutus tunteisiin -osiossa. 

Vaikka  aikaisemmat  osiot  osoittavat  äänihäiriöstä  aiheutuvan  haitan  vähenemistä  ja 

toiminnallisuuden  paranemista,  äänihäiriön  vaikutus  tunnetasolla  oli  silti  kasvanut.  Siitä 

huolimatta,  että ääniterapiaan pääseminen on varmasti  helpottavaakin asiakkaasta,  joka on 

painiskellut  ongelmansa  kanssa  yksin  usein  jo  pidempään,  terapian  läpikäyminen herättää 
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uudenlaista  ongelman  tiedostamista  juuri  tunnetasolla.  Asiakas  ei  ennen  terapiaa  ole 

välttämättä  tullutkaan  ajatelleeksi  mihin  kaikkiin  elämän  osa-alueisiin  ja  toimintoihin 

äänihäiriö  on  vaikuttanut.  Suurin  muutos  tunneosiossa  tapahtui  kohdassa  Vaikuttaako 

ääniongelma kuvaan,  joka  sinulla  on  itsestäsi.  Tämä kuvannee  puheterapian  toista  puolta 

yleensäkin.  Puheterapiassa  käyminen  voi  olla  ihmiselle  itselleen  leimaavaa:  ”Olen 

äänihäiriöinen”.  Vaikka  sinänsä  terapiassa  käyminen  saattaa  olla  asiakkaalle  mieluisaa, 

terapeutinkin on hyvä muistaa, että siihen voi liittyä monenlaisia tunteita. Tämä tulos tukee 

Verdolinin ja Ramingin (2001) havaintoa siitä, että äänihäiriön vaikutukset ovat laajat ja se 

vaikuttaa  voimakkaasti  myös  tunne-elämään.  VAPP-kyselyn  kokonaistulokset  olivat 

samansuuntaiset  kuin  Gillivan-Murphyn  ym.  (2005)  tutkimustulokset  VFE-menetelmällä 

toteutetun ääniterapian jälkeen: Voice Related Quality of Life (VQRL) mittari osoitti myös 

merkittävää  elämän  laadun  kohenemista  ilmeisen  äänihäiriön  helpottamisen  myötä.  Nämä 

tutkimustulokset osoittanevat, että pienikin oireiden helpottaminen voi merkittävästi kohentaa 

äänihäiriöstä kärsivän henkilön osallistumisen ja aktiivisuuden mahdollisuuksia.

Tässä  tutkimuksessa  VFE  -menetelmällä  tuotettu  terapia  kohensi  tutkimushenkilön 

äänenkäyttöä  monella  eri  tavalla.  Sanallisesti  hän  kuvaili  esimerkiksi  päiväkotityössä 

laulamisen  helpottuneen,  myös  sävelkorkeuksien  löytäminen  kehittyi  alun  tilanteesta 

huomattavasti. Hän arvioi äänellisen suoriutumisensa kaiken kaikkiaan olevan parempaa kuin 

aikaisempina vuosina.

7.1.4 VFE:n vaikutus harjoitusääntöihin

VFE-menetelmä  vaikutti  jo  yhden  terapiakerran  aikana  tutkittavan  ääneen:  tutkittavan 

äänentuotto  helpottui  ja  äänenlaatu  parani.  Harjoituksiin  kuuluvien  /β/-ääntöjen  kestot 

pitenivät  kaikilla  sävelkorkeuksilla.  Ääntöjen  kestojen  pidentyminen  ei  kuitenkaan  ollut 

lineaarista,  vaan  joillakin  terapiakerroilla  äännöt  saattoivat  olla  edelliskertaa  lyhyemmät. 

Suhteessa  eniten  nousivat  ylimpien  sävelkorkeuksien  äännönkestot:  g1  oli  7,14  ja  f1  6,3 

sekuntia pitempi kuin alussa. Havainto siitä, että VFE -harjoitusohjelma kehittää nimenomaan 

ylimpien  sävelkorkeuksien  ääntöjen  kestoja  on  yhteneväinen  Stemplen  (1994)  tulosten 

kanssa.  VFE-menetelmässä ääntä tuotetaan eri  tavoin kuin normaali  puheessa,  ja ääntöjen 

sävelkorkeus on selvästi tavanomaista puhekorkeutta ylempänä. Tästä hyötyy todennäköisesti 
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varsinkin henkilö,  jolla  ei  ole  äänen harjoittamisen taustaa.  Sen sijaan VFE-menetelmä ei 

pidentänyt esimerkiksi laulunopiskelijoiden korkeiden harjoitusääntöjen kestoja (Sabolin ym. 

1995).  Tutkijoiden  mukaan  tämä johtui  siitä,  että  laulunopiskelijat  olivat  jo  entuudestaan 

harjoittaneet  ääntään  eri  sävelkorkeuksilla  monipuolisesti  ja  siten  VFE-menetelmä ei  enää 

vaikuttanut  ylempiin  sävelkorkeuksiin.  Stemplen  (1994)  mukaan  ääntöjen  kestojen 

piteneminen on merkki VFE-ohjelman fysiologisista vaikutuksista, ja maksimaalinen ääntö 

kertoo äänihuulten värähtelyn tehokkuudesta. Todennäköistä on, että harjoitusten tekeminen 

myös vahvistaa hengityslihaksia ja siten mahdollistaa pitempien äännönkestojen tuottamisen. 

Äännönkestojen  seuraaminen  on  konkreettinen  väline  sekä  terapeutille  että  asiakkaalle 

edistymisen seuraamiseen (Stemple 2006). Oman kokemukseni mukaan se, että edistymistä 

voidaan näin konkreettisessa muodossa tarkastella asiakkaan kanssa,  lisää myös asiakkaan 

motivaatiota tehdä harjoituksia.
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7.2 Menetelmän pohdintaa

7.2.1 Tutkimuksessa käytetyt parametrit

Ääniterapian  vaikutusten  arviointiin  liittyy  monenlaisia  haasteita.  On  havaittu,  että 

sellainenkin ääniterapia, joka ei todellisuudessa sisällä mitään kuntouttavia elementtejä voi 

saada  aikaan  myönteisiä  tuntemuksia  asiakkaassa  (Stemple  1994),  kuten  myös  pelkkä 

huomion saaminen ääniongelmaan liittyen (Laukkanen, Leppänen ja Ilomäki 2009). Toisaalta 

taas  etenkin  lievässä  äänihäiriössä  ääniterapian  vaikutuksia  voi  olla  vaikea  saada  esiin 

(Speyer,  Wieneke  ja  Dejonckere  2003).  Onkin  havaittu,  että  mitä  enemmän  äänessä  on 

poikkeavuutta ennen terapiaa, sitä paremmin terapian tulokset tulevat esille. Tämän vuoksi 

onkin  varsin  perusteltua  tarkastella  muutosta  usean  erilaisen  mittarin  (aerodynaamiset, 

akustiset  ja  subjektiiviset  arvioinnit)  avulla.  Tässä  tutkimuksessa  äänen  piirteitä  mitattiin 

useassa eri kontekstissa. Esimerkiksi /a/-vokaalia analysoitiin luennasta, spontaani puheesta 

sekä lyhyestä ja mahdollisimman pitkästä äännöstä.  Taustalla oli välillä melua tai tutkittava 

tuotti näytteen voimakkaalla äänellä. Näin haluttiin saada monipuolinen kuva muutoksesta.

VHI -kysely ja VAPP-kysely ovat  mittareina osittain päällekkäisiä:  kummassakin pyritään 

mittaamaan äänihäiriön haittaa henkilön sosiaaliseen elämään ja kommunikaatioon. VAPP-

kaavake nimensä mukaisesti (Voice Activity and Participation Profile) pyrkii hahmottamaan 

kokonaisvaltaisesti,  miten  äänihäiriö  vaikuttaa  puhujan  sosiaaliseen  elämään.  VHI:ssä 

kartoitetaan sosiaalisen haitan lisäksi myös fyysisiä oireita. Mittareiden sensitiivisyydessä oli 

tämän  tutkimuksen  mukaan  eroja.  VAPP  toi  herkemmin  esille  äänihäiriön  vaikutukset 

tutkimushenkilön  elämään kuin  VHI.  Sen avulla  oli  helpompi  havaita,  millä  elämän osa-

alueilla  tutkittava  koki  eniten  haittaa  ja  millä  alueella  ääniterapian  hyöty oli  ollut  suurin. 

VAPP-mittarin  herkkyyttä  lisännee  se,  että  arviointi  tapahtuu  VAS-asteikolla,  jolloin 

vastaajalla  on  mahdollisuus  valita  juuri  hänelle  sopiva  kohta  janalta  joustamattomien 

porrastettujen vastausvaihtoehtojen sijaan.

Jos  tässä  tutkimuksessa  olisi  arvioitu  ääniterapian  vaikutusta  pelkästään  VHI:n 

kokonaispisteiden  perusteella,  päätelmä  olisi  johtanut  virheelliseen  tulkintaan  (yksi  piste 
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huonompaan suuntaan).  Myös Chenin ym. (2006) tutkimuksessa oli vastaava ristiriita VHI:n 

kokonaispisteiden  ja  muiden  mittaustulosten  välillä.  Terapiajakson  jälkeen  akustiset  ja 

aerodynaamiset  parametrit  sekä  auditiiviseen  arvioon  perustuvat  havainnot  osoittivat 

äänenkäytön  kohentuneen,  vaikka  VHI-pisteet  eivät  muuttuneet.  VHI-kyselykaavake  on 

kuitenkin yksi käytetyimmistä subjektiivisista arviointimuodoista, jonka tarkoitus on mitata 

äänihäiriön sosioemotionaalisia vaikutuksia (Bouwers ja Dikkers 2009), ja Roy ym. (2005) 

mukaan  se  on  varsin  sensitiivinen  mittari  arvioimaan  ääniterapian  vaikutusta  monissa 

erityyppisissä ääniongelmissa.

Instrumentaaliset mittaukset eivät pelkästään riitä osoittamaan äänen laadullisia muutoksia, 

vaan  lisäksi  tarvitaan  myös  perkeptuaalinen  arvio  (Dejonckere  ym.  2001).  Myös  tähän 

tutkimukseen  haluttiin  instrumentaalisten  mittausten  lisäksi  kuulijaraadin  suorittama 

kuulohavaintoarvio.  Raadin  arvio  oli  varsin  yhteneväinen.  Selvimmän  eron  raati  havaitsi 

näytteiden alku- ja keskiosissa. On mahdollista, että tutkittavan ääni oli lämmennyt loppua 

kohti (Vintturi 2004), tai sitten tutkittavan ääni muuttui puristeisemmaksi loppua kohti. On 

myös mahdollista, että kuulijaraadin korvat adaptoituivat tutkittavan äänen piirteisiin, jolloin 

myös  erot  kahden  näytteen  välillä  pienenivät.  Alfaratio  ilmentää  luennan  alku-  ja 

loppunäytteiden välillä puristeisuuden vähenemistä sekä ennen terapiajaksoa että sen jälkeen 

nauhoitetuissa  näytteessä.  Erot  pysyvät  kuitenkin  suurin  piirtein  samansuuruisina  alun  ja 

lopun näytteissä, joten tämä havainto ei tue oletusta, että äänen lämpeneminen vaikeuttaisi 

loppuosan näytteiden eron havaitsemista. 

Kuulijaraadin  arvio  ja  intstrumentaalisten  mittausten  tulosten  yhdenmukaisuus  ei  aina  ole 

itsestään selvää (Speyerin ym. 2004), sillä äänenlaadun arviointiin vaikuttaa muun muassa 

kulttuurisidonnaisuus  (Hammond  1986  Dejonkere  ym.  2001  artikkelissa).  Perkeptuaalisen 

arvioinnin  haasteita  ovat  arvioinnin  subjektiivisuus  ja  standardien  muuttuminen  arvioijan 

mukaan (Gerrat, Kreiman, Antonanzas-Barroso & Berke 1993) sekä tarkkojen määritelmien 

puuttumisen  sellaisten  käsitteiden,  kuin  esimerkiksi  ”huokoinen”  ja  ”käheä”,  kohdalla 

(Kreiman, Gerrat & Berge 1994). Ehkäpä tämän tutkimuksen kuulijaraadin yhdenmukaiseen 

arviointiin  vaikutti  myös  raadin  yhteneväinen  tausta  ja  se,  että  arvioitavia  ominaisuuksia 

äänessä  ei  ollut  kuin  yksi.  Kuulijaraadin  arvion luotettavuutta  olisi  lisännyt  vielä  se,  että 

arvioista olisi laskettu reliabiliteetti.
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Akustisista mittareista alfaratio vaikuttaisi soveltuvan hyvin tutkimushenkilön äänenpiirteiden 

mittaamiseen,  sillä  puristeisuus  oli  perkeptuaalisen  arvion  perusteella  selvin  piirre 

tutkimushenkilön  muuten  varsin  terveen  kuuloisessa  äänessä.  Alfaratio  ja  sulkuosamäärät 

osoittavat,  että  luennasta  ja  spontaani  puheesta  poimitut  näytteet  ilmentävät  suurempaa 

puristeisuutta  kuin  äännöt.  Luennan  ennen  ja  jälkeen  -näytteissä  sulkuosamäärät  olivat 

suurempia kuin spontaani puheessa. Ainoa äänenkorkeudessa havaittava merkittävä muutos 

liittyi  terapian  yhteydessä  toteutettuihin  pitkiin  /a/-ääntöihin,  jotka  nousivat  terapian 

vaikutuksesta  keskimäärin  22  Hz.  Terapian  yhteyteen  liittyvät  äänenkorkeuden  tarkastelut 

jätettiin kuitenkin tutkimuksesta pois tutkimuksen rajaamisen vuoksi, ja koska puheäänessä 

muutoksia äänenkorkeuden nousun tai vaihteluvälin kasvun osalta ei havaittu.

Terapiakertojen yhteydessä  äänenkäytön muutosta  havainnoitiin  ääntöjen  ja  subjektiivisten 

tuntemusten osalta. Seurantakerralla näiden tarkastelujen lisäksi haluttiin ottaa mukaan myös 

luenta.  Poiketen  alku-  ja  loppumittauksista  seurantakerran  luentaa  ei  ollut  kuitenkaan 

mahdollista toteuttaa taustamelun kanssa. Näin alku-, loppu- ja seurantakerran nauhoitukset 

eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Seurantakerran luenta haluttiin pitää kuitenkin 

tarkastelussa  mukana  tuomassa  lisätietoa  äänen  puristeisuuden  tasosta  jakson  jälkeen. 

Varsinaisen muutoksen pysyvyyden tarkastelussa avainasemassa ovat seurantakerran ääntöjen 

alfaratio sekä subjektiiviset tuntemukset. 

7.2.2 Tutkijan ja tutkittavan kokemuksia VFE-terapiasta

VFE  -harjoitusohjelma  herätti  mielenkiintoni,  sillä  siinä  oli  perinteisestä  suomalaisesta 

ääniterapiasta  hyvin  paljon  poikkeavia  elementtejä.  Ensimmäinen  reaktioni  menetelmää 

kohtaan  oli  hienoinen  epäusko  sen  toimivuutta  kohtaan,  sillä  menetelmään  kuuluvat 

harjoitukset  vaikuttivat  myös  hyvin  vaikealta  suorittaa.  Mietinkin,  miten  tavallinen 

ääniterapia-asiakas,  jolla  ei  ole  musiikki-  tai  laulutaustaa,  voi  selvitä  tietyillä  korkeuksilla 

tuotetuista pitkistä äännöistä ja liu'uista, joihin tuli yhdistää vielä milloin bilabiaalista /β/:tä, 

milloin nasaalista tuottotapaa.  Ensiyrittämällä harjoitukset tuntuivat myös minusta itsestäni 

vaikeilta.  Kuitenkin  tutustuessani  harjoituksiin  tarkemmin,  huomasin  harjoituksilla  olevan 
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välittömiä  myönteisiä  vaikutuksia,  joita  olivat  tunne  ”äänen  lämpenemisestä”  sekä 

äänentuoton helppoudesta.

VFE-menetelmällä tuotetun ääniterapian alussa oli monia haasteita. Tuntui haastavalta lähteä 

toteuttamaan  terapiaa,  joka  on  niin  poikkeava  siitä  tavasta,  jolla  terapiat  laitoksemme 

kliinisissä asiakasharjoitteluissa on toteutettu. Tuntui haastavalta lähteä toteuttamaan terapiaa 

menetelmällä, jota kukaan ei Suomessa tiettävästi ole käyttänyt. Tuntui haastavalta toteuttaa 

terapia menetelmällä, joka oli itsellekin vielä kovin uusi. Ja tuntui haastavalta, koska terapian 

vaikutusperiaatteista, esimerkiksi nasaalisesti tuotetun /i/:n osalta löytyi kirjallisuudesta jopa 

päinvastaisia  näkemyksiä:  Titzen  (2001)  mukaan  äänen  resonanssiominaisuudet  tuntuvat 

värähtelynä nasaalionteloissa, mutta tulkinta, että äänen voisi sijoittaa nasaalisesti on hänen 

mielestään  virheellinen;  Stemplen  (2009)  mukaan  taas  sijoittamalla  ääni  etisesti  voidaan 

vapauttaa  kuormittunut  kurkunpää,  sillä  paine  kohdistuu  äänihuulien  sijasta  nyt 

nasaalionteloihin.  Suurimpana  haasteena  koin  kuitenkin  vastuun  tutkimushenkilön 

äänellisestä hyvinvoinnista.

Kirjoittamani  päiväkirjamerkinnät  ensimmäisen  terapiakerran  jälkeen  kuvaavat  alun 

tunnelmia: ”Ohjelma on asiakkaalle kohtuuttoman vaikea”, ”Mitäköhän tästä vielä tulee?”. 

Siinä missä ensimmäisellä kerralla harjoitukset tuntuivat lähes ylitsepääsemättömän vaikeilta, 

edistyminen ensi  askeleet  olivatkin  hyvin  suuria  ja  kehitys  seuraavaan kertaan  oli  huima. 

Toisen  terapiakerran  jälkeen  päiväkirja  kertoo:  ”valoa  tunnelissa”.  Asiakas  kuvasi  jo 

ensimmäisen  terapiakerran  jälkeen  ´”liman  lähteneen  liikkeelle”,  ja  sen  jälkeen  ääni  oli 

tuntunut normaalista poiketen hetkellisesti kirkkaalta, soinnikkaalta ja helposti tuotettavalta. 

Vaikka nasaalisesti tuotetun /i/-äännön löytäminen oli aluksi hankalaa, tutkimushenkilölleni 

kaikkein vaikeimmaksi osoittautuivat liu'ut  äänirekisteristä toiseen.   Kannoin suurta huolta 

alussa  siitä,  miten  tutkimushenkilöni  ääni  reagoi  harjoitusten  tekemiseen  vielä  hyvin 

puutteellisella  tekniikalla.  Siksipä  ensimmäiset  kerrat  harjoittelimmekin  ohjelmaa  vain 

terapiatilanteessa.  Tutkimushenkilö  kuitenkin  oppi  harjoitusten  periaatteet  suhteellisen 

nopeasti, ja kehitystä harjoitusten suorittamisessa tapahtui koko terapiajakson ajan.

Tämän tutkimuksen antaman kokemuksen perusteella yhdyn Stemplen (2006) näkemyksiin 

harjoituksen eduista, jotka liittyvät ohjelman strukturoituun rakenteeseen. Tutkimushenkilön 
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kokemuksen  mukaan  hänellä  on  nyt  toteutetun  terapian  ansiosta  konkreettinen  väline 

äänellisen  hyvinvointinsa  ylläpitoon.  VFE  -menetelmän  luonteesta  konkreettisena 

työvälineenä äänen hyvinvoinnin saavuttamiseksi raportoi myös Gillivan-Murphy ym. (2006): 

kun  ohjelman  ”saa  haltuun”  se  on  suhteellisen  helppo  ja  nopea  suorittaa.  Tärkeänä 

apuvälineenä  tutkimushenkilölläni  oli  Stemplen  itsensä  tekemä  nauhoite  harjoituksista. 

Nauhoitteen antaman mallin mukaan asiakas sai kotonakin erinomaisen mallin harjoitteiden 

tekemiseen ja mikä tärkeintä, myös oikeat sävel/äänenkorkeudet.

Näkisin kuitenkin, että VFE ei ole harjoitusohjelma, jonka kuka tahansa voi ohjata. Ohjelman 

aikana  puheterapeutin  ammattitaitoa  tarvitaan  keskeisesti  harjoituksissa  ilmenevien 

vaikeuksien  korjaamisessa  ja  oikean  tekniikan  opastamisessa.  Vaikuttaa  myös  siltä,  että 

ihmisten  yksilölliset  piirteet  ja  taidot  vaikuttavat  siihen,  mitkä  seikat  harjoituksissa  ovat 

haastavia ja siten yksilöllisen ohjauksen merkitys korostuu.

Harjoitusohjelman  haasteet  liittyvät  varmasti  harjoitusten  tekemiseen  oikealla  tekniikalla, 

mutta  myös  säännölliseen  harjoitteluun  sitoutumiseen.  Toisaalta  kaikki  ääniterapia  vaatii 

asiakkaan omaa panosta ja sitoutumista, joten tämä piirre ei  varmaan erota VFE-ohjelmaa 

muista  menetelmistä.  Terapiajakson  jälkeen  tutkimushenkilö  arvioi  tehneensä 

harjoitusohjelman noin 1-2 kertaa viikossa.   Seurantakerran parametreista  voidaan havaita 

palautumista  aikaisempaan  äänenkäytön  malliin  ja  toisaalta  taas  positiivisen  muutoksen 

parempaan  suuntaan  seurantakerran  jälkeen.  Tämä  vahvistanee  tulosta  harjoittelun 

välittömistä  vaikutuksista  ja  toisaalta  siitä,  että  muutosten  pysyvyys  vaatii  aktiivista 

harjoitusten tekemistä. Myös tutkimushenkilön oma kokemus vahvistaa sitä, että vaikutusten 

ylläpidon kannalta  on oleellista  tehdä harjoituksia  edelleen  säännöllisesti.  Seurantakerralla 

tutkittava kuvaili äänensä olevan edelleen paljon parempi kuin vuosi sitten, mutta ei niin hyvä 

kuin  aktiivisimpana  harjoitusaikana.  Luultavasti  se,  että  äänellinen  selviytyminen  oli 

parantunut  tasolle,  jolloin  ääni  ei  aiheuta  enää  haittaa,  myös  vähentää  motivaatiota  tehdä 

harjoituksia.

Tutkimushenkilö  suoritti  aamuisen  harjoitushetkensä  töissä,  jolloin  harjoitusten  välitön 

vaikutus  ulottui  suoraan  hänen  työssä  tapahtuvaan  äänenkäyttöönsä.  Vaikka  harjoitukset 

saattavat ulkopuolisesta kuulostaa hyvin kummallisilta, tottuivat lapset päiväkodissa ja perhe 

57



pian harjoituksiin ja siten kynnys niiden suorittamiseen varmasti  pieneni.  Tutkimushenkilö 

raportoi  tehneensä  terapiajakson  aikana  harjoitukset  ainakin  kerran  päivässä,  useimmiten 

kuitenkin  ohjeen  mukaan  kahdesti  päivässä  ja  suorittaneensa  harjoitusohjelmasta  ainakin 

osan. Jos harjoittelu olisi ollut vielä säännöllisempää, on mahdollista, että muutos olisi kenties 

havaittu  useammissakin  parametreissa  ja  vielä  suurempana  kuin  mitä  nyt.  Tuloksia 

arvioitaessa  on  kuitenkin  hyvä  ottaa  huomioon myös  se  puoli,  että  terapian  toteuttaja  oli 

opiskelija,  jolle  ei  ole  kerinnyt  karttua  vielä  runsasta  kliinistä  kokemusta  äänihäiriöiden 

hoidosta, eikä myöskään kyseisestä menetelmästä. Varmasti tämä seikka on vaikuttanut hyvin 

voimakkaasti tutkimustuloksiin ja esimerkiksi siihen, ettei selkeitä myönteisiä tuloksia saatu 

useamman muuttujan osalta, kuten aikaisemmissa tutkimuksissa ( Gorman 2008; Sabol ym. 

1995; Stemple ym, 1994, 1995), joissa terapian toteuttivat kokeneet kliinikot.
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7.3 Johtopäätökset, kliininen merkitys ja jatkotutkimusaiheita

Tämän tapaustutkimuksen päätulokset olivat:

1. VFE-terapiajakso vähentää äänen puristeisuutta

2. Harjoitukset helpottavat välittömästi äänentuottoa

3. Harjoittelulla  on  merkitystä  terapiassa  saavutettujen  positiivisten  vaikutusten 

ylläpitämiseksi

4. VFE-ohjelma soveltuu äänen harjoittamisen ja lämmittämisen menetelmäksi

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat VFE:n sopivan normaalin äänen kehittämiseen (Stemple 

1994  &  Sabol  ym.  1995),  iäkkäiden  ihmisten  äänenlaadun  ja  äänen  kuuluvuuden 

kohentamiseen  sekä  äänihäiriöisten  opettajien  kuntoutusmenetelmäksi  (Roy  ym.  2001  & 

Gillivan-Murbhy ym.  2005).  Oman  tutkimukseni  mukaan VFE sopii  hyperfunktionaalisen 

äänen hoitoon. Stemplen (2000, 2006) mukaan menetelmä sopii kaikenlaisten äänihäiriöiden 

hoitoon.  Kiinnostavaa  olisikin  tutkia,  miten  menetelmä toimii  erityyppisten  äänihäiriöiden 

hoidossa.  Kehittääkö  sama  menetelmä  äänenkäyttöä  haluttuun  suuntaan,  vaikka  tavoitteet 

olisivat  erilaiset  (esim.  hyperfunktionaalisilla  äänihuulisulun  väljentäminen  ja 

hypofunktionaalisilla  sulun  tiivistäminen)?  Mahdollisuus  muunnella  menetelmää  on 

suhteellisen  pieni.  Kuitenkin  Laukkasen  (1992)  havainnon  mukaan  bilabiaalisen  /β/  voi 

tuottaa sekä väljästi että tiiviisti ja tämä tuottotapa vaikuttaa siihen mihin suuntaan harjoitus 

ääntä kehittää (tiivis tapa sopii hypofunktionaaliselle äänelle ja väljä hyperfuntionaaliselle). 

Voidaankin miettiä, voisiko VFE-ohjelman räätälöiminen eri asiakasryhmille perustua tähän 

harjoitusten  hienoiseen  varioimiseen?  Toisaalta  tuottotavan  muutoksista  ei  raportoida 

aikaisemmissa VFE:tä koskevissa tutkimuksissa, vaikka asiakasryhmät poikkeavat toisistaan. 

Oletus siis on, että harjoituksissa itsessään on mekanismi, joka vie harjoittajansa äänenkäyttöä 

aina oikeaan suuntaan. 

Mielenkiintoisia  tarkastelun  kohteita  olisivat  myös  tarkempi  äänen  parametrien  tarkastelu 

sellaisten muuttujien (kuten äänenkorkeus, signaali-kohina -suhde, jitter ja shimmer) osalta, 

jotka tässä tutkimuksessa eivät osoittaneet muutosta. Onko menetelmä lopulta niin spesifisti 
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kuntouttava,  että muutokset näkyvät aina vain niissä parametreissa,  joissa myös asiakkaan 

äänenkäytön  ongelmat  ilmenevät,  ja  mihin  tämä  mahdollinen  spesifisyys  perustuu? 

Tapaustutkimukseni ei tällaisenaan ole yleistettävissä, ja kliinistä käyttöä varten tutkimusta 

VFE-menetelmästä tarvittaisiin edelleen lisää. 

Ehkäpä  siksi,  että  ääni  on  vaikeasti  lähestyttävien  pienten  lihasten  yhteistyöstä  syntyvää 

akustista  värähtelyä  (Titze  2001),  ja  koska  äänen  kuntoutukseen  liittyy  paljon  abstrakteja 

käsitteitä  (Säkkinen  2006),  ääniterapian  todellista  vaikuttavuutta  on  jopa  kyseenalaistettu. 

Tarkoin  kuvattuja  ääniterapiamenetelmiä,  joissa  olisi  vahva  tutkimusnäyttö,  löytyy 

kirjallisuudesta vain vähän (Bassiony 1998; Ruotsalainen ym. 2007). Voisikin ajatella, että 

jokainen  tarkoin  kuvattu  tutkimus  on  lisäämässä  näyttöä  ääniterapian  vaikuttavuudesta. 

Käytännön  työssään  puheterapeutti  käyttää  kliinistä  kokemustaan  yhdistellen  menetelmiä 

yksilöllisesti  asiakkaan  tarpeiden  mukaan  (Sellman  1999).  Toivonkin,  että  tämän 

tapaustutkimuksen kliininen merkitys näkyisi siinä, että se osaltaan voisi olla kartuttamassa 

ääniterapeutin  työkalupakkia.  Tutkimukseni  ehkä  kuitenkin  kaikkein  tärkein  merkitys  on 

tutkimushenkilön ääniongelman lieventyminen. 
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LIITE 1: VAPP-kyselyn tulokset

VAPP Ennen Jälkeen
Potilaan omat kokemukset äänhäiriöstään
1. Millainen äänesi on nyt? 4,5 0,7
Äänihäiriön vaikutus työntekoon
2. Vaikuttaako äänihäiriö työhösi? 5,8 2,4
3. Oletko ajatellut kuluneen vuoden aikana työn vaihtamista ääni-
ongelman takia? 0,4 0,3
4. Lisääkö ääniongelma työpaineitasi? 0,9 1,9
5. Onko äänesi vaikuttanut tulevaisuuden urasuunnitelmiin? 0,5 1,7

7,6 6,3
Äänihäiriön vaikutus päivittäiseen kommunikointiin
6. Pyydetäänkö sinua äänesi huonouden takia toistamaan mitä sa-
noit? 0,8 0,6
7. Oletko kertaakaan viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana 
huonon äänesi takia vältellyt puhumasta toisille? 2,9 1,1
8. Onko ihmisten äänesi huonouden takia vaikea ymmärtää puhet-
tasi puhelimessa? 0,7 0,7
9. Oletko vähentänyt puhelimen käyttöä? 1,7 0,5
10 Vaikuttaako äänihäiriösi kommunikointiin hiljaisessa ympäristös-
sä? 0,4 0,5
11. Oletko vältellyt äänesi huonouden takia keskustelua hiljaisessa 
ympäristössä? 0,4 0,7
12. Vaikuttaako äänihäiriösi kommunikointiisi meluisassa ympäris-
tössä? 7,2 3,4
13. Oletko vältellyt äänesi huonouden takia keskustelua meluisas-
sa ympäristössä? 5,3 2,7
14. Vaikuttaako äänihäiriösi viestisi ymmärrettävyyteen ryhmätilan-
teissa? 5,4 1,1
15. Oletko vältellyt äänesi huonouden takia ryhmäkeskusteluja? 0,8 1
16. Vaikuttaako ääniongelma viestisi perille menoon? 0,6 0,5
17. Oletko vältellyt puhumista äänesi huonouden takia? 4,2 2,8

30,4 15,6
Äänihäiriön vaikutus sosiaaliseen kommunikointiin
18. Vaikuttaako ääniongelma sos. Aktiivisuuteesi? 0,6 0,8
19. Oletko vältellyt sos. toimintaa äänesi huonouden takia? 0,5 0,7
20. Ärsyttääkö ääniongelmasi perhettäsi, ystäviäsi tai työtovereita-
si? 2 1
21. Oletko äänesi huonouden takia vältellyt keskusteluja perheesi, 
ystäviesi tai työtoveridesi kanssa? 0,3 0,7

3,4 3,2
Äänihäiriön vaikutus tunteisiin
22. Oletko ääniongelman takia hermostunut? 0,3 1,1
23 Oletko ääniongelmann takia ahdistunut? 0,5 0,9
24. Onko itsetuntosi ääniongelman takia huono? 0,2 1,1
25. Oletko ääniongelman takia huolestunut? 4,1 3
26. Oletko ääniongelman takia tyytymätön? 0,4 2,7
27. Vaikuttaako ääniongelma persoonallisuuteesi? 2,5 1,3
28. Vaikuttaako ääniongelma kuvaan, joka sinulla on itsestäsi? 2,2 4,1

10,2 14,2



LIITE 2: VHI-kyselyn tulokset

VHI Ennen Jälkeen

T1 Ääneni vuoksi ihmisten on vaikea kuulla minua 2 2

F1 Minulta loppuu ilma kun puhun 1 0

2 2

F2 Ääneni laatu vaihtelee päivän mittaan 3 2

1 1

0 0

E1 Puhuessani muille olen ääneni takia jännittynyt 1 1

T5 Välttelen ihmisryhmiä ääneni vuoksi 0 1

E2 Ihmiset tuntuvat ärsyyntyvän äänestäni 1 1

F3 Ihmiset kysyvät, ”mikä ääntäsi vaivaa” 1 1

0 0

1 1

F4 Ääneni kuulostaa narisevalta ja kuivalta 2 2

2 2

1 1

0 0

F6 Ääneni selkeyttä on vaikea ennustaa 2 2

F7 Yritän saada ääneni kuulostamaan erilaiselta 2 2

T9 Tunnen jääväni keskustelujen ulkopuolelle ääneni vuoksi 0 2

F8 Puhuminen on minulle työlästä 2 2

2 2

T10 Ääniongelman vuoksi menetän tuloja 0 0

E4 Ääniongelma hermostuttaa minua 2 2

0 1

E6 Ääniongelma aiheuttaa minulle huomattavan haitan 0 0

F10 Ääneni pettää puhuessani 2 2

E7 Minua ärsyttää, kun toiset pyytävät toistamaan 2 1

E8 Ääneni vuoksi tunnen itseni epäpäteväksi 1 1

E9 Minua nolottaa, kun ihmiset pyytävät toistamaan 1 1

E10 Häpeän ääniongelmaani 1 1

35 36

T2 Ihmisten on vaikea ymmärtää, mitä sanon meluisassa 
huoneessa

T3 Perheelläni on vaikeuksia kuulla minua, kun kutsun heitä 
asunnon toiselta puolelta

T4 Käytän puhelinta harvemmin kuin haluasin

T6 Puhun ystävien, naapureiden tai sukulaisten kanssa 
harvemmin ääneni vuoksi

T7 Ihmiset pyytävät minua toistamaan puhuessamme 
kasvotusten

F5 Minusta tuntuu, että joudun ponnistelemaan tuottaakseni 
ääntä

E3 Minusta tuntuu, että muut ihmiset eivät ymmärrä 
ääniongelmaani

T8 Ääniongelmani rajoittavat henkilökohtaista ja sos. 
elämääni 

F9 Ääneni on huonompi iltaisi

E5 En ole kovin ulospäinsuuntautunut ääniongelman vuoksi



LIITE 3: Akustiset analyysit näytteistä

Alku- ja loppumittaukset 

Näyte Selite Analyysi
Luenta taustamelussa alfaratio, F0 ja SL
Spontaani puhe 
taustamelussa

alfaratio, F0 ja SL

/a/meluluenta taustameluluennasta 
poimituissa pitkissä /a/ 
-vokaaleissa

alfaratio

/a/spont Spontaani puheesta poimituissa 
pitkissä /a/ -vokaaleissa

alfaratio

/a/90dB 90 dB:n voimakkuudella 
tuotettu n. 5 sekunnin mittainen 
/a/ -ääntö

perturbaatio, F0 ja alfaratio

/a/normi normaalilla voimakkuudella 
tuotettu n. 5 sekunnin mittainen 
ääntö

perturbaatio, F0 ja alfaratio

Terapiakertojen yhteydessä 

Näyte Analyysi
/a/ -ääntö, josta otettu n. 5 sekunnin mittainen 
näyte

alfaratio

Seurantakerta 

Näyte Analyysi 
/a/ -ääntö, josta otettu n. 5 sekunnin mittainen 
näyte

alfaratio

Luenta normaalilla voimakkuudella alfaratio
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