
Kysymysrunko: 

1. Voisitko kertoa/tiivistää tutkimuksesi päämäärät? 

- haluttiin selvittää eroaako epäonnistumiselle herkistymiselle herkistyneiden ja ei 

herkistyneiden aivovasteet toisistaan 

 

2. BIS/BAS –teorian luotettavuus? 

- Prisma ohjelma: ei mitään tekemistä BIS/BAS herkkyyteen 

- Joustava mieli testi: leikkimielinen testi itsetuntemuksesta, 6 eri ilmiötä 

- jos haluaa vertailla eri tutkimuksia/testejä, pitää tutkia samanlaisia samanlaista 

lähtökohdista olevia testejä (mitataan samoja ominaisuuksia eri testeillä) 

- pätevyys, reliabiliteetti (mittauksen ominaisuus) 

- muut tekijät kuten motivaatio kyllä vaikuttaa tuloksiin 

- LISÄKYSYMYS: alkuperäinen BIS/BAS, onko vielä validi: omassa tutkimuksessa 

Grey:n tutkimus on aika kaukana, kun siirrytään aikuisille tehtyyn kyselyyn, niin 

mennään suuri harppaus eteenpäin. Temperamenttitaipumus vs. synnynnäisyys. Ei 

liian suoria johtopäätöksiä. 

 

3. a) Aineiston laajuus ja kohderyhmä? 

 - 170 kpl psykometrisesti riittävä 

 - määrä tuli puhtaasti vastaajien omien halun seurauksena, eli ne vastasi, jotka 

halusivat. 

 - ensisijaisesti yliopiston postituslistoja, Niemivirta ei muista oliko muita, koska 

tämä on ollut tutkimusavustajan tehtävä. Ilmiönä BIS/BAS herkkyys pitäisi näkyä 

myös yliopistolla. 

  

b) Aineiston kontrolliryhmä EEG-tutkimuksessa? 

 - ”väliporukka”: ei BAS herkkiä! niitä kolmea tyyppiä. Tässä tutkimuksessa vain BIS 

herkkyys, joiden ääripäät otettiin mukaan. Haluttiin tarkastella yhdenulottuvuuden 

kautta ilmiötä. -> 2-3 ADD tyyppiä. 

 - LISÄKYSYMYS: verrattiinko mies/nainen akselilla: kontrolloidaan, mutta ei 

sukupuolieroja 

 - LISÄKYSYMYS: oikea/vasen kätisyys: aivosähkökäyrien tutkiminen on herkkää 

puuhaa, jolloin kätisyydellä on merkittävää (vasuri painaa oikealla kädellä nappia   

-> hitaampi reaktio, työlästä ihmiselle käyttää väärää kättä) 

 - LISÄKYSYMYS: vasenkätisien BIS herkkyys luokiteltu pois: niin on, mutta tässä 

tapauksessa johtuu laitteistosta 

 - ADHD aikuiset: käden vaihto, toinen aivopuoli aktivoituu 

 - lapset: joulukuusi-ilmiö 

 - jo silmien räpäytys näkyy 

 



 

4. Metodeista: EEG vs. muut? 

- EEG:n idea: taloudellisuus, se on aivokuvantamismenetelmistä helpoin ja järkevin. 

valtaosa muista tutkimuksista on tehty EEG:llä, jolloin voidaan kontrolloida 

tiettyjen vasteiden vertailukelpoisuutta 

- LISÄKYSYMYS: Mantelitumake on yhteydessä muun muassa emotionaaliseen 

oppimiseen ja virheistä oppimiseen. Mitä lisäarvoa tuo tutkimustuloksiin, jos 

paikannetaan aivojen aktivaatio tiettyihin kohtiin? Tehtiin siksi MEG:llä, koska 

EEG:tä häiritsee kallo, ja signaalin lähtökohta ei selviä. MEG:llä pystytään saamaan 

paremmin signaali aivokuorelta, mutta ei sisemmistä osista. Ei tuo siis vastausta 

kysymykseen esimerkiksi mantelitumakkeen roolista.   

- fMRI on hidas, toimii sekunneissa, mutta tämä tutkimus sekunnin murto-osassa 

- hitaammat muutokset muuten 

- nopeat muutokset EEG:llä 

 

5. Tutkimuksen hyödyntäminen? 

- kasvatustiede: dysleksiavertaus, asia jolle vaikea tehdä mitään, mutta sen kanssa 

voi oppia elää 

- farmakologia: mikä vaikutus β-salpaajilla on, joiden pitäisi hillitä jännitystä. -> 

vasteet ei muuttuisi, mutta reaktio muuttuisi. ehkä ei ujoille ja onnettomille mitään 

lääkkeitä määrätä :D 

- määritä hyöty, tietokin on hyötyä 

- lisätutkimukset, palkkio/rangaistus muutoksen lisääminen ja lapset. 

 

6. Monitieteellisen ja poikkitieteellisen tutkimuksen rahoituksen saamisen vaikeus? 

- ”mä lopetin ton tyyppisille tutkimuksille rahoituksen hankkimisen” 

- hyvää palautetta, mutta sitä ei voi rahoittaa riskien takia 

- juhlapuheissa hehkutusta on lisääntynyt 

- rahoitusmekanismit laahaavat perässä, koska monitieteistä paneelia ei saada 

aikaan. Eli monitieteinen tutkimus arvioidaan vain yhdeltä osalta, mutta tähän on 

tulossa jossain vaiheessa muutosta. 

- haetaan rahaa johonkin ja tehdään monitieteistä tutkimusta keskisormi pystyssä… 

 

7. Miten tästä eteenpäin? Mahdolliset jatkotutkimukset? 

- jäissä, valitettavasti 

- lahjakas tutkija: siirtyi kliiniseen tutkimukseen 

- tämän ohjaaja teki samalla tavalla kliiniseen tutkimukseen 

- ei voi tehdä sillä tarkkuudella yksinään 

- suunnitelmia on, mutta täytyy keskittyä siihen mikä palvelee omaa uraa 

 


