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Ihminen aivotutkimuksen 
kärjessä
Haastattelussa Riitta Hari
Suomen ja maailman johtaviin aivotutkijoihin kuuluva emeritaprofessori Riitta Hari  
(s. 1948) on uransa aikana ylittänyt monia tieteidenvälisiä rajoja. Viime vuosina hän on 
työskennellyt myös taiteilijoiden parissa. Hari johti pitkään Aalto-yliopiston Kylmälabo-
ratorion aivotutkimusyksikköä, joka on niittänyt mainetta erityisesti magnetoenkefalo-
grafian (MEG) kehittämisestä. Hari on tunnettu myös kahden ihmisen neurotieteestä, jossa 
tutkitaan aivotoimintaa luonnonmukaisissa vuorovaikutustilanteissa. Vuonna 2010 hänelle 
myönnettiin tieteen akateemikon arvonimi. Laaja-alaisuutta ja monipuolista otetta suosiva 
professori korostaa, että pelkästään aivoja tutkimalla emme saa riittävää tietoa ihmisen toi-
minnasta ja mielestä, vaan aina on otettava huomioon suurempi kokonaisuus – muu keho, 
ympäristö ja kulttuuri sekä sosiaalinen vuorovaikutus muiden aivollisten kanssa.

A loitit urasi aivotutkijana 1970-luvulla 
Helsingin yliopiston fysiologian lai-
toksella. Mikä sai sinut kiinnostumaan 
neurotieteestä alun perin? 

Suurin piirtein 15-vuotiaana ostin 
halvalla vanhan kirjan, jossa puhuttiin aivoista ja muis-
tista. Se jäi jotenkin nakertamaan ajatuksiani. Opiske-
lujeni alkuaikoina luin pari julkaisua matemaattisista 
hermoverkoista, joista puhuttiin paljon siihen aikaan. 
Ne olivat vielä yksinkertaisia Boolen logiikalla toimivia 
verkkoja, mutta innostivat pohtimaan, mitenköhän aivot 
oikein toimivat. Nuorena lääketieteen opiskelijana ha-
keuduin heti ensimmäisen tilaisuuden tullen fysiologian 
laitokselle tutustumaan aivotutkimukseen. Neurotiede 
houkutteli monitieteisenä fysiikan, matematiikan, lääke-
tieteen, biologian, psykologian ja jopa sosiologian koh-
taamispaikkana.

Olet tutkinut monia kysymyksiä ihmisen käyttäy-
tymisestä ja mielestä erilaisten aivokuvantamismene-
telmien avulla. Mitä itse nostaisit esiin urasi keskei-
simpinä saavutuksina?

Mieleen tulee kolme päälinjaa: aivojen ajallisen dy-
namiikan tutkimus, arkipäivän tilanteita muistuttavien 
luonnollisten koeasetelmien luominen aivokuvantamisla-
boratorioon sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen aivomeka-
nismien selvittely.

Ajallinen prosessointi on oleellista aivojen toimin-
nalle. Otaniemessä olemme kehittäneet ja käyttäneet ai-
votutkimuksessa jo lähes neljän vuosikymmenen ajan ku-
vantamismenetelmänä magnetoenkefalografiaa (MEG), 
jolla voidaan seurata hermosoluryhmien sähköistä toi-
mintaa millisekuntien aikatarkkuudella. Mittaukset 

tehdään pään ulkopuolelta, ja koska kallo ei vaimenna 
mitattavia heikkoja magneettikenttiä, voimme seurata 
aivojen ajallisia ketjuja. Esimerkiksi voimme selvittää, 
milloin näkemäni kasvot aktivoivat näköaivokuoren ja 
milloin aktivaatio saavuttaa muita aivoalueita.

Varsin pitkään MEG-tutkimuksia teki vain pieni 
tutkijajoukko. Suurin osa aivokuvantajista käytti 
toiminnallista magneettikuvausta (fMRI), jolla akti-
voituneet aivoalueet voidaan paikantaa erittäin tarkasti 
veren happipitoisuusmuutosten perusteella. Vähitellen 
kuitenkin myös fMRI-yhteisössä on havahduttu ajal-
lisen informaation tärkeyteen. Jos meillä on tietoa vain 
erilaisten aktivaatioiden paikoista aivoissa, olemme sa-
massa tilanteessa kuin katselisimme Eurooppaa yöllä 
lentokoneesta – silloin kun sai vielä lentää. Siellä täällä 
on valaistuja alueita, mutta mitä niissä tapahtuu? 
Ovatko läiskät samanlaisia myös päivällä? Entä onko 
niiden välillä liikennettä eli vuorovaikutusta? Näihin 
kysymyksiin emme voi vastata, ellemme saa tietoa myös 
ajallisista muutoksista.

Toisena tärkeänä tavoitteenani on ollut tutkia aivo-
toimintoja luonnonmukaisissa tilanteissa. Eräässä ensim-
mäisistä kokeistamme koehenkilömme katsoivat toisen 
ihmisen tarttuvan esineisiin aivan heidän edessään. Nä-
kötutkijakollegani oli vakuuttunut, ettei tällainen koe voi 
millään onnistua, koska ärsykettä ei voida määritellä tar-
kasti ja se aktivoi liian montaa aivoaluetta samanaikaisesti. 
Tiedämme nimittäin, että näkökentän eri osat projisoituvat 
eri kohtiin näköaivokuorta: esimerkiksi vasen näkökenttä 
oikeaan aivopuoliskoon, oikea näkökenttä vasempaan puo-
liskoon ja ylä- ja alanäkökenttä näköaivokuoren ala- ja ylä-
osiin. Aiemmassa aivotutkimuksessa oli pyritty käyttämään 

n & n -haastattelu
K

uv
a: 

Ty
tt

i R
an

ta
ne

n



8   niin & näin 2/2020
WWW.NETN.FI/KIRJAT         040 721 4891

M itä käytännössä tapahtuu, kun ajattelemme taita-
vasti? Millaisia välineitä käytämme, millaisia siirto-

ja teemme? Miten tutkivaa ajattelua voidaan harjoitella 
yhdessä toisten kanssa? Ajattelutaitojen oppimisen tar-
peesta puhutaan jatkuvasti, mutta tukea näiden taitojen 
opettamiseen on ollut tarjolla hyvin vähän.

!" ajattelun työkalua on askel askeleelta etenevä käy-
tännönläheinen opas, josta on hyötyä niin eri oppiastei-

den opettajille kuin kaikille yhteisajattelun harjoittelun 
ohjaajillekin. Sen avulla opitaan muun muassa kysele-
mistä, väitteiden arviointia, keskustelun jäsentämistä, 
käsitteiden tarkastelua ja päättelemistä. Suositun op-
paan on kirjoittanut tunnettu kriittisen ja luovan ajatte-
lun asiantuntija, lasten ja nuorten filosofoinnin johtaviin 
kehittäjiin kuuluva australialaisprofessori Philip Cam.
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hyvin pieniä ärsykkeitä juuri siksi, että niiden prosessoi-
minen tapahtuisi vain rajatulla näkökuoren alueella. Koko-
nainen ihminen ”ärsykkeenä” sen sijaan aktivoi väkisinkin 
paljon laajempia alueita. Mutta elävässä elämässä me 
näemme juuri tällaisia suuria ja monimutkaisia kohteita. 
Epäilyistä huolimatta kokeemme onnistui erinomaisesti, 
eikä tulosten tulkinnassa ollut vaikeuksia.

Tässä on kohtuullista muistuttaa aivotutkimuksen 
historiasta. Menetelmällisistä syistä on ollut pakko 
aloittaa yksinkertaisista koeasetelmista, joissa on käytetty 
helposti kontrolloitavia ärsykkeitä. Esimerkiksi koehen-
kilölle on voitu esittää pieni 'akkiruudukko ja katsoa, 
mitä kohtaa aivoista se aktivoi. Sitten on tehty pieniä 
säätöjä, muutettu esimerkiksi ärsykkeen valoisuutta, 
kontrastia tai ruutukokoa, ja katsottu, mitä aivoissa sen 
seurauksena tapahtuu. Mutta kun ajatellaan oikeaa maa-
ilmaa, siellähän ei ole 'akkiruudukoita, paitsi 'akkipelien 
aikana. Jotkut ihmiset eivät katsele 'akkiruudukoita 
koskaan. Tuntuu siis perustellulta yrittää muokata koe- 
asetelmia enemmän arkipäivän tilanteita vastaaviksi.

Vaativin esimerkki luonnonmukaisten tilanteiden 
tutkimuksesta on kehittelemämme kahden ihmisen neu-
rotiede, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen vuo-
rovaikutuksen aivoperustaa. Sen sijaan että tutkisimme 
yksiä aivoja, kuten yleensä tehdään, tutkimmekin kahta 
henkilöä aivoineen samaan aikaan. Tällaiset koeasetelmat 
ovat hyvin monimutkaisia mutta välttämättömiä, sillä 
vuorovaikutustilanteita ei esiinny, jos tutkimme vain yhtä 
ihmistä kerrallaan. Jos olisin jatkanut aivotutkimusta pe-
rinteisillä tavoilla – yksinkertaisia ärsykkeitä esittämällä 
ja selkeitä vasteita mittaamalla – olisin välttynyt monelta 
vaikeudelta. Mutta matkan varrella on tullut selväksi, 
että sellaiset koeasetelmat eivät vie tarpeeksi pitkälle aivo-
toimintojen ymmärtämisessä.

Millaisia muutoksia aivotutkimuksessa on tapah-
tunut urasi aikana? 

Kun aloittelin tutkimusta 1970-luvulla, opettelin te-
kemään aivosähkökäyrä- eli EEG-mittauksia. EEG kehi-
tettiin jo 1920-luvulla kliiniseen diagnostiikkaan, mutta 
ihmisaivojen perustutkimuksessa sitä pidettiin siihen 
aikaan sen verran epämääräisenä, että neurotutkimuksen 
kovimman kärjen muodostivat eläintutkijat. Kun sitten 
toiminnallinen magneettikuvaus fMRI tuli käyttöön 
1990-luvun alussa, suuri joukko entisiä eläintutkijoita 
siirtyi kuvantamaan ihmisaivoja. Vähitellen aivokuvanta-
misesta tuli monien alojen sulatusuuni, joka toi yhteen 
neurotieteilijät, psykologit, kielitieteilijät, ekonomistit, 
filosofit ja musiikkitieteilijät. Tärkeä neurotieteessä ta-
pahtunut muutos on, että nykyisin hyväksytään ajatus, 
että ihmisaivoista voidaan saada tärkeää tietoa kehoon 
kajoamattomilla kuvantamismenetelmillä.

Ihmismielen silmukka aivojen, kehon ja 
ympäristön välillä

Usein kuulee sanottavan, että tietoinen kokemus on 
yksi tieteen vaikeimmin selitettävistä kohteista. Fi-

losofeilla on monenlaisia käsityksiä tietoisuuden ja 
mielen luonteesta ja siitä, millä keinoin niitä tulisi 
selittää. Jotkut ovat jopa menneet niin pitkälle, että 
ovat kieltäneet koko tietoisuuden olemassaolon tai 
väittäneet, että ihmismielen toiminta on täysin yhte-
nevää aivotoiminnan kanssa. Kun tutkimme aivoja, 
tutkimmeko mieltä? Voidaanko pelkän aivotutki-
muksen avulla selittää mielen toimintoja?

En ole identiteettiteorian kannattaja, eli ajattelen että 
ihmisen mieli ei ole identtinen aivotoiminnan kanssa. 
Kuitenkin aivot ovat aivan olennainen osa mieltä – 
mieltä ei ole ilman aivoja. Ajattelen vähän seuraavaan 
tapaan. Aivot ovat kehossa ja ihminen kehoineen maa-
ilmassa, joten aivot ovat koko ajan yhteydessä ympä-
ristöön. Evoluution aikana esivanhempiemme aktiivinen 
maailmassa toimiminen on muokannut perimäämme, 
joka määrää vastasyntyneen aivojen rakenteen pää-
piirteet. Jokaisen aivot muovautuvat kuitenkin jatkuvasti 
yksilönkehityksen ja koko elämän aikana, mehän emme 
koskaan käytä ”kahta kertaa samoja aivoja”. Niinpä ih-
mismieli ja tietoisten kokemusten sisällöt määrittyvät 
elämän aikana hankitun tiedon, kulloisenkin kontekstin 
sekä sisäisten ja ulkoisten ärsykkeiden pohjalta. Tie-
toisena oleminen pohjautuu kuitenkin niin vahvasti 
aivojen toimintaan, että kun nukahdamme tai meitä 
isketään lekalla päähän, tajunta ja tietoiset kokemukset 
katoavat heti. Neurotieteessä ajatellaan, että ihminen voi 
tulla tietoiseksi jostakin ulkoisesta ärsykkeestä vasta, kun 
ärsykevaikutus on levinnyt, ”kuulutettu”, suureen osaan 
aivoja, ja kun sitä on myös verrattu aivoihin keräyty-
neeseen ennakkotietoon.

Miten kuvailisit neurotieteen ja filosofian suh-
detta? Mitä annettavaa aivotutkimuksella on filoso-
fialle ja toisinpäin? Mitkä ovat suurimpia haasteita 
vuoropuhelulle? 

Filosofeja on toki monenlaisia, mutta mielenfilosofit 
ovat kokemukseni mukaan perehtyneet hyvin aivojen 
toimintaan ja ottavat sen huomioon työssään. Tämähän 
on hieno juttu. Jos filosofi pohtisi mieltä pelkästään no-
jatuolissaan välittämättä kokeellisen aivotutkimuksen tu-
loksista, yritys jäisi vajavaiseksi, jopa virheelliseksi. Kun 
kerran tiedämme, että aivotoiminta on keskeistä mielen 
syntymiselle, niin minkä takia jättäisimme sen huo-
miotta?

Kirjassamme Ihmisen mieli1 käytämme yliopistoa 
analogiana aivojen ja mielen suhteesta. Ajatellaan 
vaikkapa Helsingin yliopistoa. Siihen kuuluu raken-
nuksia, rehtori, kansleri, opiskelijoita, opettajia, vahti-
mestareita, IT-tukea, luentosaleja, pienryhmähuoneita 
ja kahviloita. Yliopisto on organisaatio, joka syntyy 
näiden kaikkien osien vuorovaikutuksen tuloksena. 
Se ei ole paikannettavissa yhden lehtorin toimintaan, 
vaikka lehtori toimii kiinteänä osana yliopistoa. Samoin 
mieltä ei voi paikantaa joidenkin hermosolujen toi-
mintaan, vaikka ne ovat osa sitä. Organisaation ja 
vuorovaikutussuhteiden lisäksi tärkeitä ovat myös 
konkreettiset materiaaliset seikat. Esimerkiksi jossakin 
luentosalissa saattaa olla vakava homeongelma, jonka 
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takia siinä osassa yliopistoa ei vähään aikaan tapahdu 
mitään kiinnostavaa, mutta sen sijaan syntyy tungosta 
toisaalle. Tai jos koronavirus leviäisi IT-tukihenkilöiden 
joukkoon, yliopiston eri osien kommunikaatio kes-
kenään ja ulkomaailmaan vähenisi nopeasti, osittain 
jopa sammuisi. Vastaavasti ihmismieltä pohdittaessa 
pitää ottaa huomioon mahdollisimman monia tasoja – 
myös mielen materiaalinen perusta.

Itse kannatan hyvin laajaa otetta. On syytä seurata 
myös eläintutkimuksia, jopa molekyylitasolle asti. 
Muuten heitettäisiin hukkaan tärkeitä mahdollisuuksia 
ymmärtää aivojen ja mielen toimintaa, ja voitaisiin 
päätyä virheellisiin johtopäätöksiin. Vaikka eri alojen 
edustajat käyttävät tehokkaimmin omia työkalujaan, 
tulisi puheyhteys pitää auki toisellekin puolelle.

Onko humanisteilla joitain toistuvia väärinym-
märryksiä aivotutkimukseen liittyen?

En ole ehkä paras henkilö vastaamaan tähän, kun 
kokemusta ei ole riittävästi. Sen olen huomannut, että 
kun aivotutkija sanoo, että aivoissa tapahtuu tietyssä 
tilanteessa jotakin, niin häntä pidetään hyvin helposti 
reduktionistina, joka haluaa selittää ”kaiken” aivotoi-
minnan perusteella. Osalle humanisteja biologia ja 
luonnontieteet tuntuvat olevan melkein kirosanoja. Kui-
tenkin samat henkilöt saattavat vedota Aristoteleen lau-
suntoihin aistimisesta ja havaitsemisesta. Mutta tähän 
huomauttaisin, että biologinen tieto on kyllä aika lailla 
tarkentunut 2300 vuodessa!

Yllätyksekseni monet taiteellista tutkimusta tekevät 
ja siitä kirjoittavat ovat kiinnostuneita kvanttimeka-
niikan ja hiukkasfysiikan epätarkkuuksista. He käyttävät 
niitä posthumanistisen ajattelun tukena, esimerkiksi 

puolustamassa kantoja, että emme voi sanoa mistään 
mitään varmaa hiukkastason epätarkkuuksien takia, tai 
että ihminen ei periaatteessa poikkea paljoakaan elot-
tomasta materiasta. Minulle on täysin käsittämätöntä, 
miksi ihmisen toiminnan biologiset lainalaisuudet ohi-
tetaan samassa yhteydessä niin kuin niitä ei olisikaan. 
Toisaalta monet neurotieteilijät eivät ole tulleet ajatel-
leeksi, että ilmiöissä on monia puolia, ja että maailmasta 
voidaan saada olennaista tietoa myös muilla kuin klas-
sisen kokeellisen luonnontieteen keinoilla. Näiden risti-
riitojen selvittämiseksi kannattaa yrittää rakentaa siltoja 
tieteen ja taiteen välille.

Mielenterveys, tunteet ja sosiaalinen 
vuorovaikutus

Toisinaan mielenterveydestä ja aivoterveydestä pu-
hutaan kuin synonyymeina. Sosiaalista vuorovaiku-
tusta tai suhdetta ympäröivään paikkaan ei oteta aina 
huomioon diagnoosissa tai hoidossa. Voidaanko mie-
lenterveyden häiriöitä selittää aivotoiminnan avulla? 
Mikä on kulttuurin ja sosiaalisen yhteisön rooli mie-
lenterveydessä aivotutkimuksen näkökulmasta?

Aivojen ja ympäröivän kulttuurin suhde mielenter-
veyteen ei ole joko–tai vaan sekä–että. Ajatellaan vaikka 
psykoottisia harhoja ja hallusinaatioita, joihin tosiaan 
liittyy häiriö aivoissa, esimerkiksi välittäjäaineissa, mutta 
joiden sisällöt ja merkitykset vaihtelevat kulttuurin ja 
aikakauden mukaan. Joskus esimerkiksi ääniä kuulevat 
ovat ajatelleet henkien puhuvan heille, joskus taas eri-
laisten teknisten laitteiden lähettävän heihin aaltoja. 
Mekin saimme aikanaan MEG-laboratorioon valituksia 
siitä, että mittalaitteemme oli vaikuttanut jonkun hen-
kilön ajatteluun toisella puolen Suomea. Tällaista harha-
luuloa ei olisi voinut olla puoli vuosisataa sitten, koska 
MEG-laitteita ei silloin ollut vielä olemassakaan. Tämä 
esimerkki kertoo siitä, että mielenterveyden häiriöissä on 
mukana aina myös vuorovaikutus ympäristön kanssa. Se, 
että mielen toiminta lähtee epäsuotuisille urille, voi lii-
paistua hyvin pienestä poikkeamasta aivojen biologiassa 
tai ihmisen sosiaalisissa suhteissa, ja sitten tilanne huo-
nonee noidankehän tapaan.

Toinen samaan suuntaan viittaava esimerkki on ma-
sennuksen hoito. Lääkkeet voivat helpottaa alakuloa, 
mutta jos henkilö elää jatkuvasti huonoissa sosiaalisissa 
oloissa ja vuorovaikutus toisiin ihmisiin ei toimi, on-
gelma voi jatkua lääkityksestä huolimatta. Se, mikä kus-
sakin tapauksessa on aivojen ja ympäristön suhteellinen 
osuus, vaihtelee riippuen siitä, onko kyse vaikkapa reak- 
tiivisesta depressiosta vastoinkäymisten jälkeen, maa-
nis-depressiivisestä sairaudesta tai vakavasta psykoosista.

Monet neurotieteilijät ovat nykyään kiinnostuneita 
niin sanotusta ennakoivasta koodauksesta (predictive 
coding, predictive processing), jota pidetään lupaavana ai-
voteoriana. Sen mukaan aistiessamme ennakoimme tu-
levia ärsykkeitä niin, että havaintomme perustuvat sekä 
nykytilanteeseen että aiemmin hankkimaamme tietoon, 

”Maailmasta voidaan saada 
olennaista tietoa myös muilla 
kuin klassisen kokeellisen 
luonnontieteen keinoilla. Näiden 
ristiriitojen selvittämiseksi 
kannattaa yrittää rakentaa siltoja 
tieteen ja taiteen välille.”
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prioreihin. Eri henkilöillä priorien ja aistininformaation 
suhde aistimisessa saattaa vaihdella. Esimerkiksi psykoot- 
tiset henkilöt painottavat terveisiin henkilöihin ver-
rattuna suhteellisesti enemmän prioreita kuin ulkoa tu-
levaa aistininformaatiota. Joillain toisilla painotus saattaa 
olla toisinpäin.

Olet tutkinut tunteiden kehollisuutta. Mitä se tar-
koittaa? 

Johdin aikanaan Aalto-yliopiston 5-vuotista aivoAAL-
TO-tutkimusprojektia, jonne onnistuimme rekrytoimaan 
senioritutkijaksi tunteisiin syvällisesti perehtyneen Lauri 
Nummenmaan. Vaikka neurotieteessä ei yleensä tutkita 
subjektiivisia kokemuksia vaan enemmänkin aistimuksia 
ja niihin liittyviä aivotapahtumia, ryhdyimme Laurin in-
noittamina selvittämään, mitä ihmiset kokevat kehossaan 
erilaisten tunnetilojen aikana. Emme siis mitanneet 
mitään, vaan keräsimme internet-pohjaisesti suuren 
määrän ihmisten omia raportteja.

Esitimme tutkittaville tunnesanoja, joihin liittyviä 
kehollisten tuntemusten paikkoja heidän piti värittää 
tietokoneen hiirellä kehon muotoisiin kaavioihin. Jos 
ajatteli vaikka iloa, piirsi kartalle, missä kohdassa kehoa 
toiminta tuntui lisääntyneen ja missä vähentyneen. 
Vaikka jokaisen ihmisen raportit olivat subjektiivisia – 
siis sellaisia, joihin yleensä ei muilla katsota olevan pääsyä 
– noin tuhannen tutkittavan tuloksista alkoi piirtyä selvä 
kuva siitä, että eri tunteisiin liittyvät kehokartat eroavat 
toisistaan selkeästi, tilastollisesti merkitsevästi. Seuraa-
vaksi annoimme koehenkilöiden katsoa lyhyitä elokuva-
näytteitä. Toinen ryhmä oli arvioinut etukäteen, minkä-
laisia tunteita niissä voisi esiintyä. Katsojaryhmälle ei ker-
rottu toisen ryhmän arvioista, he vain katsoivat videon 
ja raportoivat, tuntuuko jossain puolella kehoa jotakin. 
Kun tuloksia verrattiin ensimmäisen osan kehokarttoihin 
ja siihen mitä toinen, riippumaton ryhmä oli tunneti-
loista arvioinut, saatiin taas tukea tunteisiin liittyvistä 
selkeän erillisistä kehotuntemuskartoista.

Viime vuonna julkaisimme vastaavia tuloksia lähes 
neljältä tuhannelta henkilöltä 101 maasta. Päädyimme 
väittämään, että tunteiden kehollisuus on yleismaailmal-
lista. Tämä tulos herätti vastalauseita tutkijoissa, jotka 
puolustavat kantaa, että tunteet ovat pelkästään sosiaa-
lisesti konstruoituja. Tutkimuksemme puhuu kuitenkin 
tunteiden vahvan biologisen pohjan ja kehollisuuden 
puolesta, sillä kehokarttojen samanlaisuus oli paljon 
voimakkaampaa kuin esimerkiksi sukupuoleen ja kult-
tuuriin liittyvät erot. 

Olet puhunut paljon sosiaalisen vuorovaikutuksen 
merkityksestä ihmisaivoja tutkittaessa. Tätä varten 
olet kehittänyt ”kahden ihmisen neurotiedettä”, jossa 
vuorovaikutustilanteita tutkitaan MEG-laitteiston ja 
myös fMRI:n avulla. Mitä tällaisten kokeiden avulla 
on saatu selville?

Erottelen mielelläni yhden hengen ja kahden hengen 
neurotieteen. Aivokuvantamisen historia on ollut yhden 
hengen neurotiedettä, jonka alkuaikoina koehenki-
löille esitettiin varsin yksinkertaisia ärsykkeitä, kuten jo 
aiemmin mainitsemiani 'akkiruudukoita. Sittemmin 

ärsykkeet ovat monimutkaistuneet, esimerkiksi koehen-
kilölle on näytetty videoita, tai he ovat saaneet katsoa 
elävän ihmisen toimintaa tai kuunnella äänikirjaa ai-
vomittauksen aikana. Hienoista edistysaskelista huoli-
matta kaikkia näitä lähestymistapoja voisi luonnehtia 
passiivisen tarkkailijan tieteeksi (spectator science). Toisin 
sanoen koehenkilöä pidetään passiivisena tarkkailijana, 
jolle voidaan toistaa samaa ärsykettä ja olettaa, että hänen 
mielentilansa ja aivotoimintansa säilyvät koko ajan niin 
samanlaisina, ettei niitä tarvitse ottaa huomioon analyy-
sissa, vaan voidaan keskittyä vain ärsykkeiden ja aivo-
vasteiden suhteisiin. Ajatellaan siis, että ulkomaailman 
ärsyke laukaisee automaattisesti sarjan aivoprosesseja, 
joiden ilmenemiä tutkija sitten mittaa hienolla mittalait-
teellaan ja selittää, mitä on tapahtunut.

Mutta todellisuudessahan asiat eivät mene näin. Kun 
me nyt esimerkiksi keskustelemme, vaikutamme toinen 
toisiimme koko ajan. Olemme tavallaan toisillemme 
ärsykkeitä, joiden tila riippuu meistä kummastakin. 
Jos minä rupean murjottamaan, se vaikuttaa sinuun, 
ja päinvastoin. Etukäteen emme olisi voineet arvata, 
mihin tämä keskustelu johtaa, sillä vuoropuhelumme on 
meidän kahden muodostaman dyadin emergentti omi-
naisuus, joka syntyy vasta silloin, kun tosiasiassa jutte-
lemme keskenämme. Jos haluamme tutkia tällaisen hyvin 
luonnollisen vuorovaikutuksen aivomekanismeja, olisi 
aivan järjetöntä tutkia ensin minun aivojani, ja sitten 
sinun, erikseen, sillä meitä mitattaisiin aivan erilaisissa 
olosuhteissa.

Tutkittaessa sosiaalisen vuorovaikutuksen mekanismeja 
vain yhden ihmisen aivoja kuvantamalla tutkitaan vain 
systeemin yhtä osaa, ja vaikka tulokset tuntuisivat kovin 
toistettavilta, ne saattaisivat olla kuitenkin vain osato-
tuuksia tai suorastaan vääriä. Tätä voisi verrata seuraavaan. 
Täällä maapallolla eläessämme olemme aina nähneet, että 
aamuisin aurinko nousee ja iltaisin se laskee. Tuhansia 
vuosia esi-isämme ja esiäitimme ovat todistaneet tätä. 
Vasta kun otetaan laajempi näkökulma ja katsotaan Au-
rinko-Maa-systeemiä kokonaisuutena, voidaan ymmärtää, 
ettei Aurinko itse asiassa nouse ja laske, vaan me itse 
olemme liikkuneet suhteessa siihen. Tätä kokonaisuutta ei 
olisi koskaan ymmärretty, jos olisimme tarkastelleet asiaa 
vain oman planeettamme näkökulmasta.

Aivotutkimuksen kannalta vuorovaikutustilanteet 
kannattaa jakaa vielä kahteen lajiin niiden ajoituksen 
perusteella. Ensinnäkin vuorovaikutus voi olla sitä, että 
vaikkapa pariskunta kirjoittaa kirjeitä toisilleen. Kirjeen 
saapumisessa kestää muutama päivä, ja vaikka nykyinen 
viestintäteknologia on toki nopeampaa, niin edes teks-
tiviestejä lähettämällä vuorovaikutus ei ole tosiaikaista. 
Siihen liittyviä aivomekanismeja voitaisiin tutkia pe-
rinteisen yhden ihmisen neurotieteen keinoin. Toinen 
vuorovaikutuksen laji eroaa laadullisesti äskeisestä. Esi-
merkiksi voidaan ajatella vaikkapa juuri keskustelua tai 
tilannetta, joissa kaksi henkilöä kantaa yhdessä pöytää tai 
tekee muuta tiivistä yhteistyötä. Jotta tehtävä onnistuisi, 
ei riitä, että osapuolet reagoivat pelkästään siihen mitä 
toinen on tehnyt edellisessä vaiheessa, vaan heidän tulee 
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jatkuvasti ennakoida mitä toinen tulee tekemään seuraa-
vaksi ja mukauttaa oma toimintansa siihen. 

Jotta voisimme tutkia tällaisen tosiaikaisen sosiaa-
lisen vuorovaikutuksen aivomekanismeja, on mitattava 
kahta ihmistä samanaikaisesti. Siksi olemme kehit-
täneet kahden samanaikaisen MEG-mittauksen koease-
telmia niin, että toinen tutkittava on ollut Otaniemessä 
ja toinen jopa Brysselissä. Tosiaikaista vuorovaikutusta 
täytyy pystyä seuraamaan ainakin 50 millisekunnin 
tarkkuudella, ja kahden MEG-laitteen asetelmassa tämä 
aikaerottelukyky saavutetaan helposti. Otaniemessä 
on kehitetty myös kahden henkilön samanaikaiseen 
fMRI-mittaukseen soveltuva laitteisto, jossa kaksi ih-
mistä ovat lähekkäin toisiaan vastatusten, melkein sy-
likkäin samassa magneetissa. Tämä koeasetelma on 
herättänyt maailmalla hilpeyttäkin, erityisesti nyt kun 
korona-aikana tuollaista läheisyyttä ei voi ajatellakaan. 
fMRI:llä ei saada MEG:n kaltaista aikatarkkuutta, mutta 
aktivoituneet aivoalueet voidaan paikantaa tarkasti, 
jolloin saadaan tietoa kahden ihmisen aivoverkostojen 
samankaltaisuudesta, jopa karkeasta tahdistumisesta 
vuorovaikutuksen aikana.

Tieteen ja taiteen sillanrakennus

Olet työskennellyt viime vuosina Aalto-yliopiston tai-
teilijoiden kanssa. Mikä innoitti yhteistyöhön ja mitä 
se on antanut?

Aloitin yhteistyön taiteilijoiden kanssa kymmen-
kunta vuotta sitten aivoAALTO-projektissa, jossa meillä 
oli mukana muun muassa elokuvaohjaaja. Siirtyessäni 
emeritaksi nelisen vuotta sitten muutin tavarani Aal-
to-yliopiston Taiteen laitokselle tavoitteenani rakentaa 
siltoja neurotieteen ja taiteen (ja taiteellisen tutki-
muksen) välille. Tieteilijät ja taiteilijat elävät samassa 
maailmassa, ja uskon, että erilaiset ajattelutavat voivat 
täydentää toisiaan. Ihminen on biologis-kulttuuris-sosio-
loginen otus, eikä tiede ole ainoa tapa saada tietoa maa-
ilmasta. Taiteilijoiden havainnot maailmasta voivat antaa 
tieteilijöille uusia näkökulmia. Esimerkiksi kuvataiteilijat 
ovat keksineet vuosien varrella monia visuaalisia illuu-
sioita, joita neurotieteilijät ja psykologit ovat sitten ru-
venneet tutkimaan tarkemmin.

Taiteen laitoksen suuntaan minua ajoi myös kiin-
nostus piirtämisen ja maalaamisen taitojen kehitty-
miseen lapsuudessa. Kehityksen aikana meille syntyy 
automaattisia havaintotapoja, jotka auttavat meitä toi-
mimaan arjessa mahdollisimman nopeasti ja automaat-
tisesti, ilman lisäpanostusta. Kävellessä ei tarvitse koko 
ajan katsoa jalkoihin, ja tiedämme, miten käsi täytyy 
asettaa, kun tartutaan esineisiin, jotka eivät ole aivan sil-
miemme edessä. Meillä on valtava määrä tällaisia auto-
matisoituneita tapoja ja rutiineita. Niistä on toki paljon 
hyötyä, mutta myös se haitta, että ne jäykistävät toimin-
taamme ja hahmotustamme.

On osoittautunut, että monet kuvataiteilijat pystyvät 
rikkomaan automatisoituneita hahmotustapoja. Kuvatai-

deopetuksessa kehotetaan toisinaan unohtamaan, mitä 
maisema tai jäljennettävä kuva esittää tai mikä sen nimi 
on. Jos kohdetta ei verbalisoi, se on helpompi saada ku-
vatuksi paperille. Nimeämisen kangistavasta vaikutuk-
sesta kertoo myös se, että piirroskuva on helpompi jäl-
jentää, jos se on käännetty ylösalaisin, koska silloin sen 
osia ei voi verbalisoida niin helposti.

Taiteilijoiden ja taiteellista tutkimusta tekevien se-
minaareissa ja kirjoituksissa käytetään kovin erilaista 
puhetapaa kuin mihin olen tieteessä tottunut. Erityi-
sesti on yllättänyt metaforien ja metonyymien yleisyys. 
”Kattila kiehuu” on kyllä aivan ymmärrettävä lause, 
mutta jos halutaan ryhtyä yhdessä tutkimaan kyseistä 
ilmiötä, on välttämätöntä päästä aluksi yhteisymmär-
rykseen, että itse asiassa ”vesi kiehuu kattilassa”. Olen 
pyörinyt Taiteen laitoksella nyt jo vuosia, mutta yhä 
tulee kommunikaatiokatkoksia, joita yritämme ratkoa 
yhteistuumin ja myönteisessä hengessä.

Lähetimme juuri arvioitavaksi taiteellisen tutki-
muksen tekijöiden kanssa artikkelin, jossa käsittelemme 
erilaisia lähestymistapojamme. Kysymme, kuinka taide 
voi koskettaa ja liikuttaa. Nämä termithän ovat selkeitä 
esimerkkejä sanoista ja käsitteistä, jotka voi ymmärtää 
hyvin eri tavoin, metaforisesti tai kirjaimellisesti esimer-
kiksi neurotieteen kannalta. Tätä artikkelia kirjoittaessa 
opin paljon uutta tieteen ja taiteellisen tutkimuksen eri-
laisista taustoista ja lähestymistavoista.

Mitkä ovat mielestäsi aivotutkimuksen kiinnos-
tavimpia uusia tuulia tällä hetkellä? Entä mitkä ovat 
suurimpia kysymyksiä, joihin ollaan lähitulevaisuu-
dessa saamassa vastaus?

Sitähän ei kukaan tiedä, mitä seuraavaksi keksitään. 
Tällä hetkellä aivoja tutkitaan verkostona, jossa ei enää 
niinkään keskitytä kuulo-, näkö-, tai liikekeskuksiin, 
vaan ymmärretään, että kaikki nämä alueet ovat yhtey-
dessä toisiinsa. Jos yksi alue ei toimi, se vaikuttaa myös 
muihin. Big datan hyödyntäminen on tullut myös neu-
rotieteeseen, ja koneoppimisen keinoin on jo löydetty 
monia kiinnostavia uusia asioita aivojen toiminnasta.

Itseäni kiinnostaa kovasti kysymys sosiaalisen vuo-
rovaikutuksen mekanismeista ja parhaista koeasetel-
mista näiden tutkimiseen. Kahden ihmisen neuro-
tieteestä seuraava luonnollinen kehitysaskel voisi olla 
”sosiologisempi”, useampien kuin kahden ihmisen tut-
kiminen samaan aikaan. Mutta se on teknisesti ja kä-
sitteellisesti vielä paljon vaikeampaa kuin se, mitä ny-
kyään teemme.

Tutkijoita on maailmassa niin paljon, että ajattelen 
heitä (siis meitä) usein isona massana, joka etenee vää-
jäämättä. Mutta massa on hidas vaihtamaan suuntaansa, 
joten tarvitaan pioneereja. Tilanne on kuin retkiluiste-
lussa, jossa ryhmä etenee pitkässä jonossa jäällä. Ryhmän 
kokeneimmat luistelijat kulkevat edellä kokeilemassa 
piikkikärkisellä sauvalla jään kestävyyttä. Jos jää kestää, 
muut seuraavat massana perässä kohti yhä kiinnosta-
vampia reittejä. Tiede on samanlaista. Kun joku löytää 
uuden ilmiön, yhtäkkiä suuri massa tulee perässä varmis-
tamaan ja laajentamaan tuloksia – ja tiede etenee.
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