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Sosioemotionaaliset taidot ovat tärkeä osa ihmisten välistä sosiaalista kanssakäymistä. Ne alkavat 

kehittyä osana vanhemman ja vauvan välistä varhaista vuorovaikutusta. Tällöin kasvoilla ja 

kasvonilmeillä on merkittävä rooli. Myöhemmin taidot kehittyvät yhä monimutkaisemmiksi. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, ovatko kasvoilla ilmaistujen emootioiden 

vaikutukset visuaaliseen tarkkaavaisuuteen seitsemän kuukauden iässä yhteydessä 

sosioemotionaaliseen kehitykseen kahden vuoden iässä. Tarkastelu rajautui sosioemotionaalisten 

taitojen osalta erityisesti prososiaaliseen käyttäytymiseen ja empatiakykyyn. Lisäksi tarkasteltiin 

sosiaalista varmistamista (social referencing) eli sitä, kuinka lapsi käyttää aikuisen emotionaalisia 

reaktioita hyväkseen oman käyttäytymisensä säätelyssä epävarmassa tilanteessa. Tutkimuksen 

hypoteesina oli, että ne lapset, jotka seitsemän kuukauden ikäisinä suuntaavat 

tarkkaavaisuusresurssejaan voimakkaimmin kasvonilmeitä kohtaan, ovat prososiaalisempia ja 

reagoivat empaattisemmin toisen henkilön mielipahaan kaksivuotiaina. Lisäksi oletettiin, että 

näiden lasten käyttäytymisen säätelyyn epävarmassa tilanteessa kaksivuotiaana vaikuttaa 

herkemmin tutkijan reaktio. 

 

Tutkimuksessa oli mukana 44 lasta. Lapset osallistuivat seitsemän kuukauden iässä 

kasvonilmetutkimukseen ja kaksivuotiaina seurantatutkimukseen. Kasvonilmetutkimuksessa 

vauvoille näytettiin kuvia iloisista, pelokkaista ja neutraaleista kasvonilmeistä. Kasvonilmekuvien 

lisäksi ruudulle, ilmekuvan viereen, näytettiin häiriöärsykkeenä toiminutta shakkiruudukkokuvaa. 

Kuvien katselun aikana vauvan silmänliikkeet tallennettiin. Seurantatutkimuksessa lapset 

osallistuivat observaatiotutkimukseen, jossa lapsi oli leikinomaisten tilanteiden kautta 

vuorovaikutuksessa tutkijan kanssa. Tilanteisiin sisältyivät sosiaalisen varmistamisen, 

prososiaalisuuden ja empaattisen reagoinnin tehtävät. Sosiaalisen varmistamisen tehtävässä tutkija 

reagoi lapselle uuteen ja vieraaseen leluun pelästyneesti. Prososiaalisuustehtävässä tutkija viestitti 

lapselle avun tarvetta esimerkiksi pudottaessaan vahingossa esineen lattialle. Empaattisen 

reagoinnin tehtävässä tutkijalla hajosi leikkitraktori yllättäen kesken leikin. Tutkija reagoi traktorin 

hajoamiseen ilmaisemalla surua äänellään, eleillään ja kasvonilmeillään. 

 

Tulokseksi saatiin, että kasvonilmeisiin suunnattu tarkkaavaisuus vauvaiässä on yhteydessä 

sosioemotionaaliseen käyttäytymiseen kahden vuoden iässä. Lähtöoletukset toteutuivat pääosin 

asetetun hypoteesin mukaisesti. Päätulos oli, että mitä nopeammin lapsi palautti katseen 

emotionaaliseen kasvokuvaan seitsemän kuukauden iässä, sitä todennäköisemmin lapsi auttoi 

prososiaalisuustehtävässä ja teki korjausyrityksen empaattisen reagoinnin tehtävässä sekä sitä 

paremmin lapsi käytti aikuisen emotionaalisia reaktioita hyväkseen oman käyttäytymisensä 

säätelyssä sosiaalisen varmistamisen tehtävässä. Tulokset kuvastavat mahdollisesti yleisemmällä 

tasolla niiden vauvojen herkkyyttä tunneilmaisuille ja kasvonilmeille, jotka myöhemmässä iässä 

ovat sosioemotionaalisilta taidoiltaan kehittyneempiä. 

 

Asiasanat: kasvonilmeet, tarkkaavaisuus, prososiaalisuus, empatia, säätelytaidot, kehitys, lapset 



   

SISÄLTÖ 

 

1. JOHDANTO ................................................................................................................................... 1 

1.1 Kasvonilmeet ja varhainen vuorovaikutus ................................................................................. 1 

1.2 Emootiot ja tarkkaavaisuus ........................................................................................................ 2 

1.3 Sosioemotionaalisten taitojen kehitys vauvaiän jälkeen ............................................................ 5 

1.4 Prososiaalisuus ........................................................................................................................... 6 

1.5 Ennakoivatko varhaiset säätelytaidot prososiaalista käyttäytymistä? ........................................ 8 

1.6 Tutkimuksen tarkoitus ................................................................................................................ 9 

2. MENETELMÄT .......................................................................................................................... 10 

2.1 Koehenkilöt .............................................................................................................................. 10 

2.2 Kasvonilmetutkimus seitsemän kuukauden iässä .................................................................... 11 

2.2.1 Koeasetelma ja kokeen kulku ......................................................................................................................... 11 
2.2.2 Aineiston analysointi ...................................................................................................................................... 12 

2.3 Seurantatutkimus kahden vuoden iässä .................................................................................... 12 

2.3.1 Koeasetelma ja kokeen kulku ......................................................................................................................... 12 
2.3.2 Aineiston analysointi ...................................................................................................................................... 17 

2.4 Tilastoanalyysit ........................................................................................................................ 18 

3. TULOKSET .................................................................................................................................. 20 

3.1. Tulokset kahden vuoden iässä ................................................................................................. 20 

3.2. Tulokset seitsemän kuukauden iän ja kahden vuoden iän välillä ........................................... 20 

3.2.1 Katseen siirron reaktioaika ............................................................................................................................ 20 
3.2.2 Katseen palautusaika ..................................................................................................................................... 21 

4. POHDINTA .................................................................................................................................. 23 

4.1 Päätulokset ............................................................................................................................... 23 

4.2 Prososiaalisuus ja empaattinen reagointi ovat jo kehittyneet kaksivuotiailla lapsilla ............. 24 

4.3 Kasvonilmeisiin suunnattu tarkkaavaisuus yhteydessä sosioemotionaalisiin taitoihin ........... 26 

4.4 Mistä tarkkaavaisuustoimintojen ja sosioemotionaalisten taitojen välinen yhteys kertoo? ..... 27 

4.5 Varhaiset säätelytaidot ja prososiaalisuus tulosten valossa ..................................................... 29 

4.6 Tutkimuksen rajoitukset ja mahdollisuudet ............................................................................. 30 

4.7 Johtopäätökset ja yhteenveto ................................................................................................... 32 

LÄHTEET ........................................................................................................................................ 34 

 

 



   1 

1. JOHDANTO 

Sosioemotionaaliset taidot ovat keskeisellä sijalla ihmisten välisessä sosiaalisessa kanssakäymisessä. 

Näitä taitoja ovat esimerkiksi kyky samaistua toisen henkilön tunnetilaan ja ottaa tämä tunnetila 

huomioon omassa käyttäytymisessä (Hoffmann, 1982, 2000). Tämä edellyttää havaintojen 

tekemistä toisten tunteista, ajatuksista ja aikomuksista sekä oman toiminnan seuraamuksien 

arviointia ja ennakointia. Sosioemotionaaliset taidot alkavat kehittyä vanhemman ja vauvan 

varhaisessa vuorovaikutuksessa. Vauvaiässä vuorovaikutus perustuu laajalti kasvoilta havaittaviin 

ja kasvoilla ilmaistuihin viesteihin (esim. Nelson, 1987). Kasvoilla ja kasvonilmeiden 

havaitsemisella on siten merkittävä rooli varhaisessa vuorovaikutuksessa. Jo hyvin pienet vauvat 

kiinnittävät huomiota kasvonilmeisiin ja ovat herkkiä toisen ihmisen tunneilmaisuille (Kotsoni, de 

Haan, & Johnson, 2001). Siirryttäessä vauvaiästä kohti varhaislapsuutta elinympäristö laajenee ja 

sosiaaliset suhteet eivät rajoitu enää ainoastaan perheenjäseniin. Varhainen vuorovaikutus luo 

pohjan monimutkaisemmille sosioemotionaalisille taidoille, joita harjoitellaan myöhemmin myös 

ikätovereiden parissa esimerkiksi leikin yhteydessä.  

 Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, onko vauvaiässä mitattu herkkyys havaita ja 

kiinnittää huomio kasvonilmeisiin yhteydessä lasten myöhempään sosioemotionaaliseen 

kehitykseen. Erityisesti tarkastellaan tämän varhaiseen vuorovaikutukseen liittyvän taidon yhteyttä 

prososiaalisuuden ja empatiakyvyn kehittymiseen. Lisäksi tarkastellaan, onko taito yhteydessä 

sosiaaliseen varmistamiseen (social referencing) eli siihen, kuinka lapsi käyttää aikuisen 

emotionaalisia reaktioita hyväkseen oman käyttäytymisensä säätelyssä. 

1.1 Kasvonilmeet ja varhainen vuorovaikutus  

Vauva pyrkii heti syntymästään saakka tutkimaan ympäristöään ja olemaan vuorovaikutuksessa 

häntä hoitavien aikuisten kanssa (Trevarthen & Aitken, 2001). Näköaistin ja tarkkaavaisuuden 

kehittymisen ansiosta vauva kykenee katsekontaktiin, ja vuorovaikutusta tapahtuu kahden 

kuukauden iän jälkeen erityisesti kasvokkain vanhemman kanssa. Siten ihmiskasvot saavat hyvin 

nopeasti erityisen merkityksen varhaisessa vuorovaikutussuhteessa, ja pienen vauvan kyky 

kommunikoida ympäristönsä kanssa tukeutuu perustavalla tavalla kasvoilta havaittaviin viesteihin. 

Kasvonilmeiden kautta välittyvä tunneinformaatio on keskeisellä sijalla vauvan ja häntä hoitavien 

ihmisten vuorovaikutuksessa, ja jo hyvin pienet vauvat pystyvät käsittelemään emotionaalisia 

viestejä. Tähän liittyy olennaisesti kyky luokitella ja tunnistaa kasvonilmeitä sekä niiden 

tunnesisältöjä. 

Kasvonilmeiden erotteleminen toisistaan on pienelle vauvalle helpompaa 

multimodaalisista ilmaisuista, sillä näköaisti ei ole vielä syntymähetkellä kovinkaan kehittynyt 
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(Leppänen & Nelson, 2009). Tämä tarkoittaa sitä, että vauvat tunnistavat tunneilmauksia 

esimerkiksi äänen ja ilmeen esiintyessä samanaikaisesti. Flom ja Bahrick (2007) havaitsivat, että 

kyky erotella emotionaalisia ilmauksia audiovisuaalisesti oli todettavissa vauvoilla jo kolmen ja 

neljän kuukauden iän välillä. Vauvat kykenevät erottelemaan sekä luokittelemaan kasvoilta 

havaittavista emotionaalisista ilmauksista ensin iloisia ilmeitä (Nelson, 1987; Bornstein & 

Arterberry, 2003). Tämä kehityksellinen piirre saattaa osaltaan perustua siihen, että ensimmäisinä 

elinkuukausinaan vauvat näkevät ympärillään huomattavasti enemmän iloisia ilmeitä verrattuna 

muihin kasvonilmeisiin (Malatesta & Haviland, 1982). Kehityksen myötä vauvat altistuvat yhä 

enemmän myös negatiivisille tunneilmauksille, ja kyky erotella sekä luokitella tunnesisällöltään 

erilaisia kasvonilmeitä laajenee. Näönvarainen kasvonilmeiden tunnistaminen ja kyky luokitella 

ilmeitä näyttäisivät kehittyvän noin puolen vuoden iässä. Seitsemän kuukauden iässä vauvojen on 

havaittu kykenevän erottelemaan esimerkiksi iloisia ja hämmästyneitä kasvonilmeitä toisistaan 

(Leppänen & Nelson, 2006). 

1.2 Emootiot ja tarkkaavaisuus   

Emotionaalisten ärsykkeiden on havaittu suuntaavan tarkkaavaisuutta automaattisesti ja nopeasti 

(Vuilleumier, 2005). Ärsykkeen emotionaalisen sisällön on todettu vaikuttavan myös 

tarkkaavaisuuden siirtämiseen ja sen irrottamiseen. Esimerkiksi tutkimuksissa, joissa koehenkilön 

tulee tunnistaa tietynlainen ärsyke häiriöärsykkeiden joukosta, tunnistusajat ovat nopeampia silloin, 

kun tunnistettava ärsyke on emotionaalinen (esim. Eastwood, Smilek, & Merikle, 2001; Fox, 2002). 

Tällöin tunnistettavana ärsykkeenä on esimerkiksi vihainen tai iloinen kasvo neutraalien kasvojen 

joukossa. Samoin tutkimuksessa, jossa koehenkilölle näytetään tunnistettava ärsyke hyvin nopeasti 

kontrolliärsykkeen jälkeen, tunnistetaan ärsyke paremmin silloin, kun sillä on emotionaalista 

sisältöä verrattuna neutraaliin ärsykkeeseen (Anderson, 2005).  

Emootioiden vaikutus tarkkaavaisuuteen on luultavasti suurempi silloin, kun kyseessä 

on ärsyke, jonka havaitsemiseen meillä on olemassa biologinen valmius ja kun ärsyke viestii uhasta 

(Bradley, 2009; Lang, Davis, & Öhman, 2000). Tällaisia ärsykkeitä ovat esimerkiksi ihmiskasvot ja 

erityisesti kasvojen ilmeet. LeDoux (1996) on selittänyt ilmiötä evolutionaarisesta näkökulmasta ja 

hänen mukaansa emootiot ovat kehittyneet edistämään ihmisen selviytymistä. Tehostunut 

tarkkaavaisuus uhkaavaan ärsykkeeseen auttaa muun muassa kehoa valmistautumaan uhkaan joko 

puolustautumalla tai pakenemalla, ja edesauttaa näin yksilön selviytymistä vaarallisesta tilanteesta 

hengissä.  

 Emootioiden on osoitettu vaikuttavan tarkkaavaisuuteen jo vauvaiässä (Leppänen & 

Nelson, 2009). Tämä alkaa näkyä kehityksellisenä muutoksena vauvan saavuttaessa noin puolen 
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vuoden iän, jolloin emootioiden sosiaalinen signaaliarvo alkaa muodostua vauvalle tärkeäksi. 

Vauva alkaa liikkua omaehtoisesti ja käyttää yhä enemmän muiden ihmisten kasvojen ilmeitä 

apunaan tunnistaakseen esimerkiksi vaarallisia ja uhkaavia esineitä tai tilanteita. Tällöin vauvojen 

reagointi eri kasvonilmeisiin muuttuu, ja vauvat kiinnittävät enemmän huomiota erityisesti 

pelokkaaseen kasvonilmeeseen neutraaliin ja iloiseen ilmeeseen verrattuna. Tämä näkyy siten, että 

näytettäessä vauvoille kuvia neutraalista, iloisesta ja pelokkaasta kasvonilmeestä vauvat katselevat 

pisimpään pelokasta ilmettä (esim. Kotsoni, de Haan, & Johnson, 2001). Peltolan, Leppäsen, Mäen 

ja Hietasen tutkimuksessa (2009) tutkittiin pelokkaan ilmeen vaikutusta tarkkaavaisuuteen viiden ja 

seitsemän kuukauden ikäisillä vauvoilla. Tutkimuksessa havaittiin, että pelokas kasvonilme kiinnitti 

muita ilmeitä voimakkaammin seitsemän kuukauden ikäisen vauvan tarkkaavaisuuden mutta ei 

vielä viiden kuukauden ikäisen vauvan tarkkaavaisuutta. Seitsemän kuukauden ikäiset vauvat 

katsoivat pelästynyttä ilmettä kauemmin verrattuna iloiseen ilmeeseen. Pelästynyt ilme herätti myös 

voimakkaamman aivojen sähköisen jännitevasteen, joka liittyy ärsykkeen kiinnostavuuteen ja 

merkityksellisyyteen. Tutkijat esittivät, että tehostunut tarkkaavaisuus uhkaa ilmaiseviin kasvon 

signaaleihin saattaisi kehittyä viiden ja seitsemän kuukauden iän välillä. Pelokkaan ilmeen on 

ajateltu kiinnittävän vauvan tarkkaavaisuuden mahdollisesti uhasta kertovan signaaliarvonsa vuoksi 

(esim. Peltola, Leppänen, Palokangas, & Hietanen, 2008). Tällöin on mahdollista, että seitsemän 

kuukauden ikäinen vauva jo ymmärtäisi jollain tasolla nimenomaan emotionaalisen signaalin 

sisällöllisen merkityksen pelokkaassa kasvonilmeessä. 

Pelokkaiden kasvojen on havaittu vaikuttavan myös tarkkaavaisuuden siirtämiseen ja 

irrottamiseen. Peltolan ym. (2008) tutkimuksessa seitsemän kuukauden ikäisille vauvoille esitettiin 

ensin ruudun keskellä kasvonilme ja pian sen jälkeen ruudun vasempaan tai oikeaan reunaan 

ilmestyi shakkiruudukkoa muistuttava kuva. Kasvonilme vaikutti tarkkaavaisuuden irrottamiseen 

siten, että vauvat tekivät vähemmän sakkadeja eli silmänliikkeitä pois pelokkaista kasvoista ruudun 

reunassa esitettyä kuvaa kohti. Tässä yhteydessä esille on noussut ajatus siitä, että kyseessä olisi 

mahdollisesti vauvan kyky säädellä tarkkaavaisuuttaan aikaisempaa tahdonalaisemmin puolen 

vuoden iän saavutettuaan. Colombo (2001) on tutkinut vauvojen tahdonalaista kykyä inhiboida 

tarkkaavaisuuttaan tai tarkkaavaisuutensa ylläpitämistä tietyssä kohteessa, ärsykkeessä tai 

tehtävässä. Tämä kyky liittyy sisäisesti ohjautuvan eli endogeenisen tarkkaavaisuuden säätelyn 

mekanismeihin. Tutkimuksissa sen on todettu alkavan kehittyä kolmen ja kuuden kuukauden iän 

välillä ja kehityksen on havaittu jatkuvan aina vauvan ensimmäisen elinvuoden loppuun asti. 

Johnson (1994) on tutkinut automaattisesta eli eksogeenisesta ja tahdonalaisesta eli endogeenisesta 

tarkkaavaisuuden suuntautumisesta vastaavien hermostollisten mekanismien kehittymistä. 

Nuoremmilla vauvoilla tarkkaavaisuus ohjautuu vahvasti ulkoisten tekijöiden mukaan, kunnes 
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hermostollisen pohjan kehittyessä se alkaa vähitellen irtaantua ulkoisten tekijöiden ohjauksesta. 

Tällöin tarkkaavaisuus ei ole enää yhtä automaattista ja ”pakollista”, vaan vauvalla on kykyä 

kontrolloida ja säädellä tarkkaavaisuuttaan aikaisempaa tehokkaammin.  

Kannass, Oakes ja Shaddy (2006) tutkivat pitkittäistutkimuksen avulla endogeenisen 

tarkkaavaisuuden kehittymistä 7, 9 ja 31 kuukauden ikäisillä lapsilla. He havaitsivat, että 9 

kuukauden iässä tehdyt endogeenisen tarkkaavaisuuden mittaukset olivat yhteydessä 31 kuukauden 

iässä tehtyihin mittauksiin. Lapset tekivät kaikkina kolmena eri mittausajankohtana kaksi 

tarkkaavaisuuteen liittyvää tehtävää. Ensimmäisessä tehtävässä lapsi katseli tietokoneen ruudun 

keskelle esitettyä ärsykettä. Lapsen huomion ollessa ärsykkeessä ruudun reunaan, ärsykkeen 

vierelle ilmestyi toisenlainen ärsyke. Ärsyke ilmestyi ruudun reunalle aina silloin tällöin, ja näkyi 

hetken, jonka jälkeen taas katosi. Tehtävässä mitattiin sitä, kuinka nopeasti lapsi suuntasi 

tarkkaavaisuutensa keskelle ruutua esitetystä ärsykkeestä ruudun reunalle esitettyyn ärsykkeeseen. 

Toisessa tehtävässä lapsi osallistui vapaaseen leikkitilanteeseen, jossa lasta ympäröivät useat 

erilaiset lelut. Tutkimuksessa mitattiin lapsen tarkkaavaisuuden suuntaamista sekä siirtämistä ja 

katseen kestoa lelusta toiseen. Tulokset osoittivat, että kyky kontrolloida ja säädellä 

tarkkaavaisuutta 9 kuukauden iässä oli yhteydessä siihen, kuinka lapsi selviytyi tahdonalaista 

tarkkaavaisuutta vaativista tehtävistä 31 kuukauden ikäisenä. 

Endogeenisen tarkkaavaisuuden yhteydessä on tutkittu myös eksekutiivisten 

funktioiden eli toiminnanohjaustaitojen varhaista kehitystä. Esimerkiksi niin sanottuja ennakoivia 

silmänliikkeitä on pidetty varhaisena merkkinä eksekutiivisesta tarkkaavaisuudesta (Sheese, 

Rothbart, Posner, White, & Fraundorf, 2008). Ennakoivia silmänliikkeitä tutkitaan tyypillisesti 

koeasetelmalla, jossa koehenkilöille näytetään tietokoneen ruudulla ärsyke sellaiseen kohtaan 

ruutua, joka on ennakoitavissa. Koehenkilön silmänliikkeistä havaitaan, onko koehenkilö 

kohdistanut katseensa ennakoivasti kohtaan, johon ärsyke tullaan esittämään. Sheesen ym. (2008) 

tutkimuksessa havaittiin yhteys sen välillä, kuinka paljon 6−7 kuukauden ikäiset vauvat käyttivät 

ennakoivia silmänliikkeitä ja missä määrin vauvoilla esiintyi tunteiden säätelyyn liittyvää 

käyttäytymistä. Mitä enemmän vauvat käyttivät ennakoivia silmänliikkeitä, sitä varovaisemmin he 

lähestyivät uutta ja vierasta lelua. Vauvat muun muassa tutkivat lelua aluksi pidempään katseellaan, 

ja heillä kesti pidemmän aikaa koskea leluun. On siis mahdollista, että pelokkaan kasvonilmeen 

tarkkaavaisuutta kiinnittävä vaikutus seitsemän kuukauden iässä saattaa liittyä osaltaan 

eksekutiivisten taitojen varhaiseen ilmenemiseen. 
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1.3 Sosioemotionaalisten taitojen kehitys vauvaiän jälkeen 

Vauvaiässä vanhemmat ja sisarukset muodostavat lapsen ensisijaisen elinympäristön niin fyysisesti 

kuin sosiaalisestikin. Siirryttäessä vauvaiästä kohti taaperoikää elinympäristö laajenee ja lapsi alkaa 

viettää aikaa myös ikätovereidensa parissa. Varhaisessa vuorovaikutussuhteessa vanhemman kanssa 

luodaan pohja monimutkaisemmille sosioemotionaalisille taidoille. Lapsi alkaa kyetä ottamaan 

toisen ihmisen tunnetilan huomioon omassa toiminnassaan (esim. Zahn-Waxler, Radke-Yarrow, 

Wagner, & Chapman, 1992). Myös toisen ihmisen tunnetilaan samaistuminen alkaa onnistua. Lapsi 

käsittää sen, että omat tunteet ja ajatukset saattavat olla eriäviä muiden ihmisten tunteista ja 

ajatuksista. Näitä monimutkaisempia taitoja harjoitellaan taaperoiässä muun muassa leikin 

yhteydessä. Leikki heijasteleekin lapsen kognitiivista kehitystä mutta liittyy olennaisesti myös 

sosiaalisten taitojen kehittymiseen (esim. Fewell & Glick, 1998).  

 Lapset kykenevät tulkitsemaan toisen ihmisen emotionaalista tilaa, samaistumaan 

toisen tunnetilaan sekä lievittämään toisen kokemaa mielipahaa jo kahden vuoden iässä (Zahn-

Waxler ym., 1992). Näistä kyvyistä käytetään yleisesti nimitystä empatia. Hoffman (1982, 2000) on 

kehittänyt teoreettisen mallin empatiakyvyn kehityksestä varhaislapsuudessa. Empatian 

kehittymisessä on Hoffmanin mukaan oleellista lapsen kyky tehdä ero sen välillä, mitä tapahtuu 

itselle ja mitä tapahtuu toiselle ihmiselle. Kun lapselle kehittyy tunne siitä, että jokainen ihminen on 

itsenäinen ja muista erillinen toimija, emootiot eivät enää ainoastaan tartu toisista ihmisistä lapseen. 

Lapsi ymmärtää nyt myös emootioiden ilmaisun tarkoituksen ja empaattinen reagointi toista 

kohtaan tulee mahdolliseksi. 

Sen lisäksi, että lapselle kehittyy tunne itsestä muista erillisenä toimijana, liittyy 

empatiakyvyn kehittymiseen oleellisesti myös itsesäätelytaidot sekä erityisesti kyky säädellä omia 

tunteita. Nämä taidot ovat empatiakyvyn kehityksen kannalta tärkeitä, sillä ne auttavat esimerkiksi 

säätelemään omia tunteita toisen ihmisen kokiessa mielipahaa. Itsesäätelytaidot ovat osa 

eksekutiivisia funktioita eli toiminnanohjaustaitoja, ja aivojen etuotsalohkon rakenteiden 

kehittyminen mahdollistaa näiden taitojen kehittymisen toisen ikävuoden aikana (esim. Decety & 

Jackson, 2004). Rothbart, Derryberry ja Posner (1994) puhuvat kuitenkin jo vauvaiän 

temperamenttiin liittyvästä varhaisesta itsesäätelytaidosta, joka ilmenee tarkkaavaisuustaitojen 

kehittymisenä 6−12 kuukauden iässä. Tällä varhaisella itsesäätelytaidolla tarkoitetaan kykyä olla 

tietoisesti kiinnittämättä huomiota ympäristön hallitsevaan ärsykkeeseen, ja kykyä kiinnittää 

huomio sen sijaan vähemmän hallitsevaan ärsykkeeseen (Rothbart & Bates, 1998). Tutkimukset 

tukevat ajatusta siitä, että varhainen itsesäätelytaito kehittyy ensimmäisen vuoden aikana ja on 

hyvin yhtenäinen varhaisen lapsuusiän loppuun asti (Ahadi & Rothbart, 1994; Rothbart & Ahadi, 

1994; Rothbart & Bates, 1998). Kognitiivisten, sosiaalisten, motoristen ja kielellisten taitojen 
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kehityksen myötä itsesäätelytaidot muokkautuvat yhä edistyneemmiksi ja monimutkaisemmiksi 

toiminnoiksi (Kopp, 1989; Kopp & Neufeld, 2003). Tällöin taitoja on mahdollista käyttää 

joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla, sosiaalisiin odotuksiin vastaten. Monet lapset ovat 

esimerkiksi jo suhteellisen taitavia hallitsemaan omia impulssejaan saavuttaessaan neljännen ja 

viidennen ikävuoden (esim. Posner & Rothbart, 2000). 

Itsesäätelytaitojen kehittyessä lapsen kyky säädellä omia tunteitaan tulee myös 

mahdolliseksi. Yleisesti uskotaan, että pienten vauvojen tunteiden säätely on aluksi miltei 

yksinomaan vanhempien tuen varassa. Kuuden kuukauden iän saavuttaessaan vauvat osallistuvat jo 

itse tunteiden säätelyyn, kuitenkin edelleen vanhemman avustuksella (Eisenberg, Hofer, & Vaughan, 

2006). Erityisesti uusissa ja epäselvissä tilanteissa vauva käyttää vanhemman kasvoja, eleitä ja 

ääntä apunaan saadakseen informaatiota siitä, mitä ajatella sekä tuntea jostain tietystä tapahtumasta 

ympäristössään (esim. Saarni, Mumme, & Campos, 1998). Tästä käytetään nimitystä sosiaalinen 

varmistaminen (social referencing). Tyypillisesti ajatellaan, että vauvojen tunnetilaa ja 

käyttäytymistä tilanteessa ohjaa vanhemman emotionaaliset viestit (Mumme, Fernald, & Herrera, 

1996). Vauva säätelee omaa käyttäytymistään sen mukaan, kuinka vanhempi reagoi tilanteeseen. 

Mummen ym. (1996) tutkimuksessa 12 kuukauden ikäiset vauvat katsoivat pidempään äitiä, 

lähestyivät uutta ja vierasta lelua vähemmän ja osoittivat enemmän negatiivisia tunteita silloin, kun 

äidin äänensävy oli pelokas verrattuna neutraaliin äänensävyyn.  

 Kehityksen myötä keinot tunteiden säätelemiseen omin avuin laajenevat edelleen. 

Esimerkiksi puolen vuoden ikäisen vauvan on havaittu lievittävän kokemaansa ahdistusta uutta ja 

vierasta esinettä kohtaan yksinkertaisesti kääntämällä katseensa pois esineestä (Crockenberg & 

Leerkes, 2004). Lisäksi vauvat käyttävät myös omaa kehoansa säätelyn apuna esimerkiksi imemällä 

peukaloaan. Kopp (1982) on ehdottanut, että nämä kehittyvät keinot ovat varhaisia tunteiden 

säätelytaitoja ja laadultaan yhä etenevämmässä määrin automaattisia. Ne kertovat säätelyn 

kehittymisestä sisäisemmäksi, ulkoisesta avusta riippumattomaksi taidoksi. 

1.4 Prososiaalisuus 

Prososiaalisella käyttäytymisellä tarkoitetaan toimintaa, joka on vapaaehtoista, ja jonka 

tarkoituksena on auttaa toista ihmistä (Eisenberg & Mussen, 1989). Se on olennainen osa sosiaalista 

elämää ja sillä on hyvin merkittävä rooli onnistuneessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa (esim. 

Hampson, 1984; Raviv, Bar-Tal, Ayalon, & Raviv, 1980). 

Dunfield ym. (2010) määrittelevät prososiaalisen käyttäytymisen erilaisten, toisista 

ihmisistä lähtöisin olevien tarpeiden mukaan, joihin käyttäytymisellä pyritään vastaamaan. Tällaisia 

tarpeita ovat instrumentaalinen, emotionaalinen ja materiaalinen tarve. Instrumentaalinen tarve 
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liittyy kykenemättömyyteen saavuttaa toiminnallaan jokin päämäärä. Kyseessä saattaa olla 

esimerkiksi jonkin esineen tippuminen vahingossa lattialle ja sen ylös nostamisen vaikeus. Tällöin 

prososiaalinen käyttäytyminen ilmenee konkreettisena auttamisena. Emotionaalinen tarve kuvastaa 

toisen ihmisen kokemaa mielipahaa. Tällöin prososiaalinen käyttäytyminen ilmenee lohduttamisena. 

Siten emotionaalinen tarve on myös lähellä empatiakyvyn käsitettä (Hoffmann 1982, 2000). 

Materiaalisella tarpeella tarkoitetaan jonkin konkreettisen asian puuttumista. Siihen liittyvä 

prososiaalinen käyttäytyminen ilmenee tämän puuttumisen huomaamisena ja siihen vastaamisena. 

Prososiaalinen käyttäytyminen näyttäytyy siis erilaisena auttamisena ja lohduttamisena, kyseessä 

olevasta tarpeesta riippuen. Warnekenin ja Tomasellon (2007) mukaan keskeistä on auttajan kyky 

ymmärtää toisen henkilön päämäärä sekä motivoitua auttamaan tämän päämäärän saavuttamisessa, 

riippumatta prososiaalisen käyttäytymisen muodosta. Auttaminen on luonteeltaan altruistista eli sen 

ei oleteta hyödyttävän ensisijaisesti auttajaa. Tämä vaatii monimutkaisia kognitiivis-sosiaalisia 

taitoja, kuten esimerkiksi kykyä tehdä tarkkoja havaintoja toisen henkilön tunteista, ajatuksista ja 

aikomuksista (Meltzoff, Gopnik, & Repacholi, 1999). 

 Varhaisen prososiaalisen käyttäytymisen on todettu ilmaantuvan toisen ikävuoden 

aikana (Zahn-Waxler ym., 1992). Kuitenkin ennusmerkkejä prososiaalisuudesta on havaittu jo 

nuoremmilla lapsilla. Esimerkiksi 12 kuukauden ikäiset lapset osoittavat huolta huomatessaan 

toisen ihmisen olevan ahdistunut tai pahoittaneen mielensä (Eisenberg & Fabes, 1998). Joskus 

tämän ikäiset lapset myös puuttuvat tilanteeseen lohduttamalla ahdistuneen oloista ihmistä. Lisäksi 

12 ja 18 kuukauden ikäisten lasten on havaittu osoittavan esinettä, jota toinen henkilö on etsimässä, 

mikä voidaan tulkita informaation tarjoamiseksi ja auttamiseksi (Liszkowski, Carpenter, Striano, & 

Tomasello, 2006). Warnekenin ja Tomasellon (2006) tutkimuksessa 18 kuukauden ikäiset lapset 

auttoivat itselleen tuntematonta aikuista saamatta auttamisesta palkintoa tai hyötyä itselleen. 

Kyseessä oli instrumentaaliseen tarpeeseen liittyvä auttamiskäyttäytyminen ja lapset esimerkiksi 

auttoivat aikuista nostamaan vahingossa lattialle pudonneen esineen ja he myös avasivat aikuiselle 

kaapin oven tämän ollessa itse siihen kykenemätön. Vaikuttaa siis siltä, että 18 kuukauden ikäiset 

lapset ymmärsivät toisen henkilön päämäärän ja olivat motivoituneita auttamaan tämän päämäärän 

saavuttamisessa. 

 Aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa ollaan yleisesti yhtä mieltä siitä, että 

varhainen prososiaalinen käyttäytyminen on lähtöisin lapselle ensin kehittyvästä kyvystä tuntea 

empaattista huolta toista henkilöä kohtaan (Eisenberg, Fabes, & Spinrad, 2006; Hoffman, 2000). 

Prososiaalinen käyttäytyminen edellyttää, että lapsi kykenee erottelemaan itsensä toisista ihmisistä 

erilliseksi toimijaksi sekä ymmärtää eron omien ja muiden ihmisten tunteiden välillä. 

Eksekutiivisten toimintojen kehittyessä itsesäätelytaidot kehittyvät ja sen myötä lapsen kyky 
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empatiaan mahdollistuu. Kyky reagoida empaattisesti taas mahdollistaa edelleen varhaisen 

prososiaalisen käyttäytymisen ilmaantumisen toisen ikävuoden aikana. 

1.5 Ennakoivatko varhaiset säätelytaidot prososiaalista käyttäytymistä? 

Vauvaiässä kehittymään alkavat itsesäätelytaidot ovat yhteydessä lapsen muuhun 

sosioemotionaaliseen kehitykseen (Eisenberg, ym., 2006). Erityisesti säätelytaidoissa havaittavat 

yksilölliset erot saattavat heijastua lapsen muuhun sosiaaliseen toimintakykyyn. Esimerkiksi lasten 

tarkkaavaisuustoimintoihin liittyvän emotionaalisen säätelykyvyn on havaittu ennustavan 

sosiaaliseen kompetenssiin liittyviä tekijöitä myöhemmin kouluiässä (esim. Murphy, Shepard, 

Eisenberg, & Fabes, 2004). Yksi sosiaaliseen kompetenssiin liittyvä tekijä tutkimuksissa oli 

prososiaalinen käyttäytyminen. 

Eisenberg ym. (2006) ovat esittäneet, että yksilöt, jotka ovat taitavia säätelemään 

emootioitaan, ovat myös taipuvaisempia osoittamaan empaattista huolta sekä prososiaalista 

käyttäytymistä toisia ihmisiä kohtaan. Tämä yhteys on havaittu sekä lapsilla että aikuisilla tehdyissä 

tutkimuksissa. Gurthrien ym. (1997) tutkimuksessa nuorille kouluikäisille lapsille näytettiin elokuva, 

jossa tyttö poltti itsensä tulipalossa, ja häntä kiusattiin polttamisen seurauksena muuttuneen 

ulkonäkönsä vuoksi. Lasten kasvonilmeet videoitiin elokuvan katselun aikana. Elokuvan jälkeen 

lapsia pyydettiin myös kuvailemaan tuntemuksiaan yksinkertaisten adjektiivien avulla. Lasten 

vanhempia ja opettajia pyydettiin arvioimaan lapsen itsesäätelytaitoja. Mitä enemmän lapsella 

arvioitiin olevan emotionaalista säätelykykyä, sitä enemmän lapsi kuvaili tuntemuksiaan suruun ja 

sympatiaan liittyvillä adjektiiveilla. Myös lasten kasvonilmeistä havaittava suru oli yhteydessä 

siihen, kuinka paljon lapsella arvioitiin olevan säätelytaitoja. Panfile, Laible ja Augustine (2011) 

tutkivat 3-vuotiailla lapsilla emotionaalisen säätelykyvyn ja prososiaalisuuden yhteyttä. Tuloksista 

kävi ilmi, että lapsen kyky säädellä emootioitaan pettymyksen tuottavassa tehtävässä sekä 

turhauttavassa palapelitehtävässä ennusti prososiaalista käyttäytymistä. Prososiaalista 

käyttäytymistä mitattiin muun muassa tehtävän avulla, jossa tutkija näyttelee saaneensa fyysisen 

vamman. Prososiaaliseksi käyttäytymiseksi katsottiin esimerkiksi laastarin tarjoaminen.  

Samansuuntaisia yhteyksiä säätelytaitojen sekä empaattisuuden ja prososiaalisen 

käyttäytymisen välisistä yhteyksistä on havaittu myös aikuisilla (Eisenberg, Wentzel, & Harris, 

1998). Säätelytaitojen lisäksi aikuisilta yhteys on todettu myös kasvonilmeiden havaitsemisen ja 

prososiaalisuuden väliltä. Erityisesti pelokkaaseen kasvonilmeeseen reagoimisen on havaittu olevan 

yhteydessä prososiaaliseen käyttäytymiseen (esim. Marsh & Ambady, 2007; Marsh, Ambady, & 

Kozak, 2007). Esimerkiksi klassisessa altruismin koeasetelmassa yksilöt, jotka tunnistivat pelon 

kasvoilta tarkimmin, uhrasivat enemmän aikaa ja rahaa asetelmassa esiintynyttä uhria auttaakseen. 
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Lisäksi muun muassa koehenkilöt, jotka olivat nähneet pelokkaan kasvonilmeen neutraalin 

kasvonilmeen sijaan, raportoivat enemmän sympatiaan liittyviä tunteita sekä halukkuutta auttaa 

ahdistunutta henkilöä. Kaiken kaikkiaan tutkimukset antavat viitteitä siitä, että erityisesti kyky 

tunnistaa tarkasti pelkoa ilmaiseva kasvonilme ennustaa yksilöllisiä eroja prososiaalisessa 

käyttäytymisessä aikuisuudessa. Pelokasta kasvonilmettä pidetään yleisesti vihjeenä ahdingosta, ja 

siksi sen yksi tarkoitus saattaakin olla saada aikaan prososiaalista käyttäytymistä (Marsh & Ambady, 

2007). 

Jo hyvin pienet vauvat ovat herkkiä kiinnittämään huomionsa kasvoilta havaittaviin 

tunneilmaisuihin. Lisäksi puolen vuoden iässä pelokas ilme kiinnittää vauvan tarkkaavaisuuden 

muita kasvonilmeitä voimakkaammin (Peltola ym., 2008), minkä voidaan ajatella liittyvän osaltaan 

eksekutiivisten taitojen varhaiseen ilmenemiseen, ja siten myös varhaisiin itsesäätelytaitoihin. 

Voisiko siis vauvaiän tarkkaavaisuustoimintojen herkkyys kasvonilmeisiin kertoa jo jotain 

varhaisista itsesäätelytaidoista? Voivatko varhaisissa itsesäätelytaidoissa ilmenevät yksilölliset erot 

heijastua edelleen taaperoikään, ja näkyä erityisesti prososiaalisessa käyttäytymisessä sekä 

empaattisuudessa? 

1.6 Tutkimuksen tarkoitus 

Viime aikoina on tehty paljon tutkimusta emootioiden prosessoinnin varhaiskehityksen sekä 

tarkkaavaisuuden välisistä yhteyksistä. Tiedetään, että jo hyvin pienet vauvat kiinnittävät huomiota 

kasvonilmeisiin. Erityisesti pelokkaan kasvonilmeen on havaittu kiinnittävän jo puolivuotiaiden 

vauvojen tarkkaavaisuuden muita ilmeitä voimakkaammin. Toinen merkittävä alue 

emootiotutkimuksessa on vauvaiän jälkeen sosioemotionaalisessa kehityksessä tapahtuvat 

muutokset. Lapsen saavuttaessa kahden vuoden iän ovat merkittävät sosiaaliseen kanssakäymiseen 

liittyvät taidot, kuten kyky empaattiseen reagointiin, kehittyneet jo pitkälle. Ne edeltävät varhaista 

prososiaalisuutta, joka ilmenee hieman myöhemmin varsinaisena auttamiskäyttäytymisenä. 

Tutkimuksissa on havaittu, että kyky säädellä emootioita on mahdollisesti yhteydessä taipumukseen 

osoittaa empaattista huolta ja prososiaalista käyttäytymistä toisia ihmisiä kohtaan. 

Aikuistutkimuksien perusteella tiedetään, että myös tarkka pelon kasvonilmeiden tunnistaminen 

ennustaa prososiaalista käyttäytymistä. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole juurikaan tutkittu sitä, voisiko 

varhaisilla, vauvaiässä havaittavilla, emootioiden kehittymisen prosesseilla sekä 

tarkkaavaisuusmekanismien varhaiskehityksellä olla yhteyttä myöhempään sosioemotionaaliseen 

kehitykseen. Voisivatko siis yksilölliset erot vauvaiän tarkkaavaisuudessa kasvoilla ilmaistuja 

emootioita kohtaan heijastua sosiaaliseen käyttäytymiseen taaperoiässä?  
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, ovatko kasvoilla ilmaistujen 

emootioiden vaikutukset visuaaliseen tarkkaavaisuuteen seitsemän kuukauden iässä yhteydessä 

sosioemotionaaliseen kehitykseen kahden vuoden iässä. Visuaalista tarkkaavaisuutta tutkitaan 

mittaamalla kuinka pitkään vauva katsoo hänelle esitettyä kasvonilmekuvaa, kuinka nopeasti vauva 

siirtää katseensa ilmeestä pois ja kuinka nopeasti vauva palaa jälleen katsomaan ilmekuvaa. 

Prososiaalisuutta tutkitaan mittaamalla kuinka herkästi lapsi auttaa tutkijaa tutkijan osoittaessa 

lapselle avun tarvetta. Empaattista reagointia tutkitaan mittaamalla lapsen käyttäytymistä tutkijan 

osoittaessa lapselle mielipahaa. Sosiaalista varmistamista tutkitaan mittaamalla lapsen 

käyttäytymistä tutkijan reagoidessa pelästyneesti vieraaseen ja uuteen leluun. 

Tutkimuksen lähtöoletus on ensinnäkin se, että kaksivuotiailla lapsilla on havaittavissa 

prososiaalista käyttäytymistä ja lapset kykenevät tässä iässä reagoimaan empaattisesti toisen 

henkilön mielipahaan. Toiseksi oletetaan, että sillä, kuinka kasvoilla ilmaistut emootiot vaikuttavat 

tarkkaavaisuuteen vauvaiässä, on merkitystä myöhemmän sosioemotionaalisen kehityksen kannalta. 

Tutkimuksen varsinaisena hypoteesina on, että ne lapset, jotka seitsemän kuukauden ikäisinä 

suuntaavat tarkkaavaisuusresurssejaan voimakkaimmin kasvonilmeisiin, ovat prososiaalisempia ja 

reagoivat empaattisemmin toisen henkilön mielipahaan kaksivuotiaina. Lisäksi oletetaan, että 

näiden lasten käyttäytymisen säätelyyn epävarmassa tilanteessa kaksivuotiaana vaikuttaa 

herkemmin tutkijan emotionaalinen reaktio. 

2. MENETELMÄT 

2.1 Koehenkilöt 

Koehenkilöt olivat kahden vuoden ikäisiä lapsia. Lapset olivat syntyneet aikavälillä 

15.9.2008−22.4.2009. Koehenkilöt ovat mukana laajemmassa pitkittäisseurannassa, ja kaikki 

tutkimukseen osallistuvat lapset ovat olleet kasvonilmetutkimuksissa seitsemän kuukauden iässä. 

Tutkijoilla oli tästä syystä hallussaan lasten vanhempien yhteystiedot. Vanhemmille lähetettiin 

postitse palautekirje kasvonilmetutkimusten tuloksista, jossa viitattiin kahden vuoden iässä 

tehtävään seurantatutkimukseen. Kirjeen lähettämisen jälkeen vanhempiin oltiin yhteydessä 

puhelimitse, jolloin heiltä kysyttiin alustavasti halukkuutta osallistua seurantatutkimukseen. Mikäli 

vanhemmat ilmaisivat kiinnostusta seurantatutkimusta kohtaan, lähetettiin heille tiedote, jossa 

esiteltiin tutkimusta tarkemmin. Tiedotteen mukana vanhemmat saivat myös lomakkeen, jonka 

täyttämällä ja palauttamalla he ilmaisivat kiinnostuksensa osallistua tutkimukseen. Palautettujen 

lomakkeiden perusteella tutkijat olivat jälleen yhteydessä vanhempiin ja sopivat tutkimuskäynnin 

ajankohtaan, jolloin lapsi oli 23−25 kuukauden ikäinen (M = 741 päivää, SD = 13,5). 
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Kasvonilmetutkimuksissa seitsemän kuukauden iässä oli yhteensä 95 lasta. Näistä lapsista tähän 

tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 44 lasta, joista tyttöjä oli 14 ja poikia 30. Pirkanmaan 

sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta on antanut tutkimuksesta myönteisen lausunnon. Myös 

vanhemmilta pyydettiin kirjallinen lupa tutkimuksen suorittamiseen.  

2.2 Kasvonilmetutkimus seitsemän kuukauden iässä 

2.2.1 Koeasetelma ja kokeen kulku 

Lapset osallistuivat seitsemän kuukauden iässä kasvonilmetutkimukseen, joita oli kaksi erilaista. 

Toisessa tutkimuksessa tutkittiin kasvonilmeiden vaikutusta visuaaliseen tarkkaavaisuuteen sekä 

sydämen sykkeen muutoksiin (Peltola, Leppänen, & Hietanen, 2011) ja toisessa serotoniinin 

yhteyksiä visuaaliseen tarkkaavaisuuteen (Leppänen ym., 2011). Ärsykkeinä molemmissa 

tutkimuksissa käytettiin neutraalia, iloista ja pelästynyttä ilmettä esittävää naisen kasvokuvaa. 

Kuvat olivat värivalokuvia, joissa kasvot oli irrotettu taustastaan. Kasvonilmekuvien lisäksi toisessa 

tutkimuksessa käytettiin kontrolliärsykettä, joka oli tehty koeärsykkeenä käytetyn kasvokuvan 

pohjalta siten, että ärsykkeen amplitudi ja värispektri pidettiin ennallaan mutta vaihespektri 

satunnaistettiin (Halit, Csibra, Volein, & Johnson, 2004). Tuloksena oli ärsyke, joka oli 

matalataajuisten visuaalisten ominaisuuksien suhteen samanlainen muiden ärsykkeiden kanssa 

mutta ei ollut tunnistettavissa kasvoksi vaihespektrin satunnaistamisen vuoksi. Toisessa 

tutkimuksessa kontrolliärsykkeenä käytettiin apinan kasvokuvaa. Vauvojen tarkkaavaisuuden 

kiinnittämiseksi kasvokuvien välissä esiintyi orientaatioärsykkeenä tutkimuksesta riippuen joko 

Disneyn tuottamasta Finding Nemo -nimisestä elokuvasta peräisin oleva värikäs kuva tai animaatio, 

jossa punainen ympyrä suureni ja pieneni tasaisesti, laajentuen suurimmillaan 4.3°:een. Kuvat 

esitettiin Neuroscan Stim2- tai E-Prime-ohjelmiston avulla. Kuvien katseluetäisyys oli molemmissa 

tutkimuksissa 60 cm ja kuvan koko oli 15.4° x 10.8° näkökentästä. 

Kasvokuvat esitettiin vauvalle tietokoneen näytöllä heidän istuessaan vanhempansa 

sylissä. Näytön koko oli 19” ja sen keskiosa oli lapsen silmien korkeudella. Huone, jossa koe 

suoritettiin, oli pimeä eikä lapsella näin ollut ympäristössään muita virikkeitä kuin esitettävät kuvat.  

Tietokonemonitori, jolta kuvat esitettiin, oli upotettu tummalla kankaalla verhottuun seinään. 

Monitorin yläpuolella, lapsen näkymättömissä, oli digitaalinen videokamera, jonka avulla 

kokeenjohtaja saattoi seurata lasta kokeen aikana. Kameran avulla tallennettiin myös lapsen 

silmänliikkeet myöhempää analysointia varten. Koe pyrittiin suorittamaan aikana, jolloin lapsen 

oletettiin olevan mahdollisimman pirteä. 

Kaikki kolme kasvokuvaa esitettiin yksitellen, satunnaisessa järjestyksessä, keskelle 

tietokoneen näyttöä. Kukin koekierros alkoi siten, että ruudulle ilmestyi ensin orientaatioärsyke, 
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jonka avulla vauvan tarkkaavaisuus kiinnitettiin ruudulle. Kun vauva katsoi keskelle ruutua, 

kokeenjohtaja esitti kasvokuvan. Kasvokuva esiintyi ruudulla, riippuen kumpi tutkimuksista oli 

kyseessä, ensin yksin 700 ms tai 1000 ms ajan, jonka jälkeen mustavalkoinen shakkiruutuinen 

palkki ilmestyi rinnalle ja esiintyi joko ruudun oikeassa tai vasemmassa reunassa, kasvokuvan 

vierellä, 2000 ms tai 3000 ms ajan. Kaiken kaikkiaan kasvokuva esiintyi ruudulla 2700 ms tai 4000 

ms ajan. Shakkiruutuisen palkin koko oli 15.4° x 4.3°, ja sen etäisyys kasvokuvasta oli 13.6°. Palkin 

tarkoituksena oli toimia niin sanottuna häiriöärsykkeenä. Kasvokuvan esittämiskierroksia näytettiin 

toisessa tutkimuksessa niin monta, kuin vauva jaksoi katsoa, mutta maksimissaan kuitenkin noin 60 

kuvan verran. Toisessa tutkimuksessa kasvokuvan esittämiskierroksia näytettiin keskimäärin 25−30 

kuvan verran. 

2.2.2 Aineiston analysointi 

Vauvojen silmänliikkeet analysoitiin DVD-nauhoituksilta VirtualDubMod-ohjelmalla. Ärsykkeiden 

esitysjärjestyksestä tietämätön koodaaja analysoi videotallenteita kuva kuvalta. Videotallenteilta 

koodattiin ajat, jolloin kasvoärsyke ilmestyi ruudulle. Tämä tulkittiin lapsen kasvoille heijastuneesta 

välähdyksestä. Mikäli lapsi käänsi katseensa pois kasvokuvasta, kohti häiriöärsykkeenä toiminutta 

shakkiruutuista palkkia, koodattiin aika, jolloin lapsen silmät alkoivat kääntyä kohti ärsykettä. 

Lisäksi, mikäli lapsen katse palasi vielä takaisin ruudun keskelle kasvokuvaan, koodattiin myös aika, 

jolloin silmät alkoivat kääntyä takaisinpäin. Näin saatiin laskettua silmänliikkeiden reaktioajat 

tilanteissa, joissa lapsi käänsi katseensa kohti häiriöärsykettä sekä takaisin kasvokuvaan keskelle 

ruutua. Lisäksi laskettiin millä todennäköisyydellä lapsi käänsi katseensa pois pelokkaasta, iloisesta 

ja neutraalista ilmeestä koekierroksen aikana. Näitä muuttujia (katseen siirron reaktioaika ja 

todennäköisyys sekä katseen palautusaika) käytettiin tilastollisissa analyyseissä. Koekierrokset, 

joissa lapsen katse ei ollut kohdistuneena kasvoärsykkeeseen sen ilmaantuessa ruudulle, lapsi käänsi 

katseensa jonnekin muualle kuin häiriöärsykkeeseen tai lapsi sulki silmänsä koekierroksen aikana 

esimerkiksi hieroessaan silmiään, tulkittiin epäselviksi ja poistettiin analyysistä. Silmänliikkeitä, 

jotka alkoivat aikaisemmin kuin 160 ms sen jälkeen kuin häiriöärsyke esiintyi ruudulle, pidettiin 

ennakointeina ja myös ne poistettiin analyysistä. 

2.3 Seurantatutkimus kahden vuoden iässä  

2.3.1 Koeasetelma ja kokeen kulku  

Kahden vuoden iässä lapset osallistuivat tutkimukseen, jonka koetilanteessa lapsi oli leikinomaisten 

tilanteiden kautta vuorovaikutuksessa tutkijan kanssa. Leikinomaisiin tilanteisiin sisältyivät 

sosiaalisen varmistamisen (social referencing), prososiaalisuuden, empaattisen reagoinnin, sekä 
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impulssikontrollin tehtävät. Tässä työssä raportoidaan ainoastaan sosiaalisen varmistamisen, 

prososiaalisuuden ja empaattisen reagoinnin tehtävien tulokset. 

 Tutkimus toteutettiin Tampereen yliopiston psykologian oppiaineen Opetus- ja 

tutkimusklinikassa (PSYKE). Koe suoritettiin huoneessa, jonka pinta-ala oli noin 30 m². Keskelle 

huonetta oli sijoitettu pieni pöytä, jonka äärellä lapsi ja tutkija istuivat vastapäätä toisiaan (kuva 1). 

Pöydän mitat olivat 100 cm x 60 cm. Vanhempi oli myös huoneessa mutta istui taka-alalla, noin 2 

metrin päässä lapsesta ja tutkijasta. Huoneessa oli kaksi videokameraa, joilla tilanteet videoitiin. 

Toinen kameroista oli sijoitettu lapsesta katsottuna suoraan yläviistoon katon rajaan ja toinen 

lapsesta katsottuna myös katon rajaan mutta yläviistoon oikealle (kuva 2). Tutkijan apulainen 

seurasi tilannetta tv-ruudulta toisesta huoneesta. Kokeessa toimivat tutkijoina joka kerta samat kaksi 

henkilöä. Tutkijat vuorottelivat leikkitilanteissa rooleja siten, että kumpikin toimi vuorollaan sekä 

varsinaisen tutkijan roolissa että tutkijan apulaisen roolissa.  Leikkitilanteiden lisäksi videoitiin 

myös lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutustilannetta noin 10−15 minuutin ajan. Tämä 

videointi tapahtui myöhemmin lapsen ja vanhemman kotona. Vanhemmalle annettiin leikkitilanteen 

yhteydessä kotiin täytettäväksi muutamia taustatietokyselyitä, muun muassa taaperoiän 

temperamenttikysely (Putnam, Gartstein, & Rothbart, 2006). Vanhemman ja lapsen välistä 

vuorovaikutustilannetta sekä taustatietokyselyitä ei kuitenkaan analysoida tässä työssä. 

 

   

 KUVA 1. Tutkija ja lapsi leikkitilanteessa.  
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KUVA 2. Kameroiden sijainti.  

 

Aluksi lapsi ja tutkija tutustuivat toisiinsa vapaan leikin muodossa. Vanhempaa oli 

ohjeistettu ottamaan mukaan jokin lapsen oma lelu, jonka avulla kontaktin luominen lapseen olisi 

helpompaa. Vapaata leikkiä kesti noin 10 minuuttia, jonka jälkeen siirryttiin varsinaisiin 

leikkitilanteisiin. Vapaan leikin aikana tutkijan apulainen kävi tilanteet läpi vanhemman kanssa ja 

neuvoi vanhempaa pysyttelemään tilanteiden ajan taka-alalla. Vanhemmalle kerrottiin, että 

tarkoituksena on seurata lapsen omia, aitoja reaktioita sekä toimintatapoja ja häntä ei tulisi ohjailla 

tilanteiden aikana millään tavalla. Mikäli lapsi halusi käydä välillä vanhemman luona, oli tämä 

sallittua ja tällöin vanhempi saattoi ottaa lapseen kontaktia. Varsinaiset tilanteet keskeytettiin täksi 

ajaksi ja jatkettiin taas lapsen irtaantuessa vanhemmasta. Leikkitilanteet kestivät noin 15−20 

minuuttia. 

 

Sosiaalinen varmistaminen 

Varsinainen koetilanne alkoi sosiaalisen varmistamisen tehtävällä. Tutkija soitti leikkikännykällä 

tutkijan apulaiselle ja kysyi, voisiko hän tuoda huoneeseen leluja, joilla leikkiä. Tutkijan apulainen 

suostui ja toi huoneeseen yksitellen kolme erilaista lelua. Tutkija reagoi näihin kolmeen eri leluun 

joko neutraalisti, pelästyneesti tai iloisesti. Ensimmäinen lelu oli vihreä toukkapehmolelu, johon 

tutkija reagoi neutraalisti. Tutkijan apulainen tuli huoneeseen, antoi lelun tutkijan käteen ja poistui 

huoneesta. Tutkija piti lelua ylhäällä, rintakehänsä edessä ja sanoi neutraalilla äänensävyllä: ”Onpa 

se iso. Ja siinä on tämmöisiä nystyröitä.” Tämän jälkeen tutkija laski lelun pöydälle lapsen eteen. 
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Tutkijan kasvoilla oli neutraali ilme. Mikäli lapsi ei ottanut lelua, annettiin lelun olla pöydällä noin 

20 sekunnin ajan. Sitten tutkija soitti jälleen tutkijan apulaiselle ja kysyi, voisiko hän tuoda lisää 

leluja. 

Tutkijan apulainen tuli huoneeseen ja otti toukkapehmolelun pois, antoi tilalle 

muovisen pallon, jossa oli erivärisiä piikin tapaisia nystyröitä ja poistui jälleen huoneesta. Tutkija 

otti lelun käsiinsä ja nosti sen rintakehänsä kohdalle ylös. Vuorosanat toistuivat tämän lelun 

kohdalla samanlaisina kuin toukkapehmolelussa, mutta tutkija lausui ne tällä kertaa pelästyneesti. 

Vuorosanoja lausuessaan tutkija nojautui taaksepäin ja vei lelua hieman kauemmas rintakehästään. 

Hänen kasvoillaan oli pelästynyt ilme. Vuorosanojen jälkeen tutkija laski lelun pöydälle lapsen 

eteen. Mikäli lapsi ei ottanut lelua, annettiin sen olla pöydällä noin 20 sekunnin ajan. Tämän jälkeen 

tutkija soitti tutkijan apulaiselle ja pyysi häntä käymään vielä huoneessa ja kertomaan, mikä lelu 

oikein on. Tutkijan apulainen tuli huoneeseen ja kertoi muutamalla sanalla mikä lelu on ja ettei sitä 

tarvitse pelätä. Sen jälkeen hän otti ”piikkipallon” pois ja antoi tutkijalle vihreän 

sammakkopehmolelun. Tutkija reagoi sammakkopehmoleluun iloisesti halaten lelua ja 

sanoen: ”Onpas tämä kiva lelu, tästä minä tykkään!” Tutkijan kasvoilla oli iloinen ilme. 

Sammakkolelun tarkoituksena oli ainoastaan päättää tilanne positiivisesti ja sitä ei otettu mukaan 

analyyseihin. 

 

Prososiaalisuus 

Sosiaalisen varmistamisen tehtävän jälkeen vuorossa oli prososiaalisuustehtävä (ks. Warneken & 

Tomasello, 2006). Prososiaalisuustehtävässä tutkijan apulainen toi märkiä pyykkejä huoneeseen ja 

kysyi tutkijalta, voisiko hän ripustaa aamulla koneeseen laitetut pyykit kuivumaan huoneessa 

olevalle pyykinkuivaustelineelle. Pyykkeinä toimivat kolme valkoista harsoliinaa. Tutkija suostui, 

ja sanoi lapselle ripustavansa pyykit kuivumaan, jonka jälkeen he jatkaisivat leikkejä. Tutkija alkoi 

ripustaa liinoja yksi kerrallaan telineelle. Hän laittoi liinat kiinni pyykkipojilla. Viimeisen liinan 

kohdalla tutkijalta tippui vahingossa pyykkipoika lattialle, kuivaustelineen toiselle puolelle. Tämän 

jälkeen hän sanoi: ”Oho! Pyykkipoika tippui.” Tutkija viestitti lapselle avun tarvetta 

kurottautumalla kolme kertaa hitaasti pyykkipoikaa kohti saamatta sitä kuitenkaan nostettua. 

Kurotusten välissä hän suoristautui, piti lyhyen tauon ja kurottautui jälleen. Mikäli lapsi ei tullut 

auttamaan ja nostamaan pyykkipoikaa kolmanteen kurottautumiskertaan mennessä, tutkija katsoi 

lasta ja pyysi tätä sanallisesti auttamaan: ”Antaisitko minulle tuon pyykkipojan?” Mikäli lapsi ei 

pyynnöstä huolimatta nostanut pyykkipoikaa, siirsi tutkija kuivaustelineen sivuun ja nosti itse 

pyykkipojan ylös. Tämän jälkeen jatkettiin seuraavaan tehtävään. 
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Prososiaalisuustehtävä jatkui pyykinkuivaustehtävän jälkeen kansiopinotehtävällä. 

Pyykit ripustettuaan tutkija huomasi kansiopinon unohtuneen pöydän kulmalle ja sanoi lapselle 

laittavansa vielä kansiot kaappiin ennen leikkimisen jatkumista. Tutkija otti kansiot syliinsä, käveli 

kaappia kohti, pysähtyi ja sanoi: ”Oho! Kaapin ovi onkin kiinni.” Tutkija viestitti lapselle avun 

tarvetta kävelemällä hitaasti kansioiden kanssa päin kaapin ovea ikään kuin yrittäen avata sitä siinä 

onnistumatta. Tämä tapahtui kolme kertaa. Tutkija piti lyhyen tauon aina ennen seuraavaa 

ovenavausyritystä. Mikäli lapsi ei kolmanteen ovenavausyritykseen mennessä tullut avaamaan ovea, 

tutkija katsoi lasta ja pyysi tätä sanallisesti auttamaan: ”Avaisitko minulle tuon kaapin oven?” 

Mikäli lapsi ei pyynnöstä huolimatta tullut avaamaan kaapin ovea, laski tutkija kansiot viereiselle 

pöydälle ja avasi itse kaapin oven sekä siirsi kansiot kaappiin. Tästä jatkettiin seuraavaan tehtävään. 

 

Empaattinen reagointi 

Seuraavana vuorossa oli empaattisen reagoinnin tehtävä (ks. Kärtner, Keller, & Chaudhary, 2010). 

Tutkijalla oli mukanaan huoneessa laatikko, joka sisälsi leluja. Tutkija esitteli lelut yksi kerrallaan 

lapselle. Leluja oli kolme erilaista: pallo, nukke ja traktori. Traktori oli suunniteltu siten, että siitä 

lähti eturengas kevyestä vetäisystä irti. Tutkija leikki lapsen kanssa ensin pallolla ja nukella, jonka 

jälkeen vuorossa oli traktori. Tutkija piti traktoria käsissään ja esitteli sitä lapselle lyhyen tarinan 

avulla. Esiteltyään traktoria hetken, irtosi traktorista yhtäkkisesti eturengas. Tutkija piteli traktoria 

sekä irronnutta rengasta käsissään ja sanoi vaikeroiden: ”Voi ei, nyt se hajosi! Minun traktorini 

meni rikki!” Tämän jälkeen tutkija laski traktorin ja renkaan pöydälle lapsen eteen ja painoi 

leukansa käsiin. Hänen kasvoillaan oli surullinen ilme. Tutkija jatkoi vaikerointia katse alaspäin 

pöytään suunnattuna noin 20 sekunnin ajan. Mikäli lapsi osoitti prososiaalista käyttäytymistä 

esimerkiksi lohduttamalla sanallisesti tai elein tutkijaa tai yrittämällä korjata traktoria, tutkija lopetti 

vaikeroinnin ja kiitti lasta sekä korjasi traktorin yhdessä lapsen kanssa. Tämän jälkeen traktorilla 

leikittiin vielä hetki. Mikäli lapsi ei osoittanut prososiaalista käyttäytymistä, lopetti tutkija 

vaikeroinnin noin 20 sekunnin jälkeen, ryhdistäytyi ja ehdotti lapselle traktorin korjausta. 

Huolimatta lapsen reaktiosta traktori saatiin lopuksi korjattua ja sillä jatkettiin leikkimistä vielä 

hetki ennen siirtymistä seuraavaan tehtävään. 

 

Impulssikontrolli 

Empaattisen reagoinnin tehtävästä jatkettiin impulssikontrollin tehtäviin (ks. Kochanska, Murray, & 

Harlan, 2000). Impulssikontrollin tehtävässä tutkija näytti lapselle värikuvia hedelmistä. Kuvissa 

esiintyi kolme eri hedelmää: banaani, mansikka ja ananas. Kuvia oli jokaisesta hedelmästä kaksi 

neliön mallista plakaattia. Toinen oli suurempi ja kooltaan noin 20 x 20 cm. Toinen oli pienempi ja 
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kooltaan noin 7 x 6 cm. Tutkija varmisti aluksi, että lapsi ymmärtää suuren ja pienen hedelmän 

kokoeron. Hän laittoi suuren ja pienen kuvan samasta hedelmästä vierekkäin pöydälle lapsen eteen 

ja pyysi lasta näyttämään kumpi hedelmän kuvista on suurempi ja kumpi pienempi sanoen: ”Näytä 

minulle sormella kumpi on iso banaani / mansikka / ananas? Entä kumpi on pieni banaani / 

mansikka / ananas?” Tämän jälkeen tutkija liimasi pienen hedelmän kuvan sinitarran avulla saman 

hedelmän suuren kuvan päälle. Esimerkiksi pieni mansikan kuva liimattiin suuren mansikan kuvan 

päälle. Sitten tutkija pyysi tästä lasta näyttämään pienen hedelmän kuvaa sanoen: ”Näytä minulle 

sormella missä on pieni banaani / mansikka / ananas?” 

 Leikkitilanteet päättyivät toiseen impulssikontrollin tehtävään (Kochanska ym., 2000). 

Tutkija ehdotti lapselle pullien syömistä ja mehun juomista. Hän haki kaapista lautaselle asetettuja 

pikkupullia ja mehukannun. Tämän jälkeen tutkija sanoi lapselle: ”Voi ei, unohdin mehumukit 

toiseen huoneeseen.” Tutkija sanoi lapselle hakevansa mehumukit ja pyysi lasta odottamaan sen 

aikaa sanoen: ”Odota tässä, käyn hakemassa mehumukit. Älä ota vielä pullaa. Otetaan vasta sitten, 

kun tulen takaisin.” Tutkija asetti lautasella olevat pikkupullat lapsen eteen pöydälle ja poistui 

huoneesta noin 30 sekunnin ajaksi. Tämän jälkeen hän palasi huoneeseen. Mikäli lapsi ei ollut 

ottanut pullaa tutkijan poissa ollessa, antoi tutkija nyt lapselle luvan ottaa pullaa. Mikäli lapsi oli 

ottanut pullaa, tutkija ei torunut lasta eikä reagoinut asiaan millään muullakaan tavalla. Vanhempi 

kutsuttiin lapsen ja tutkijan kanssa pullalle ja mehulle. Tutkijan apulainen saapui myös huoneeseen. 

Pullan ja mehun yhteydessä vanhemmalla oli mahdollisuus esittää kokeesta esiin nousseita 

kysymyksiä. Lapset saivat myös lopuksi osallistumisestaan tutkimukseen lahjaksi muumiaiheisen 

alustan. 

2.3.2 Aineiston analysointi 

Tilanteet videoitiin ja tallennettiin kovalevylle, josta videotallenteet siirrettiin DVD-levylle. Tämän 

jälkeen videotallenteet analysoitiin VirtualDubMod-ohjelman avulla. Videotallenteilta analysoitiin 

kuva kuvalta lapsen käyttäytyminen tehtävissä. Aineiston analyysit tekivät samat kaksi tutkijaa, 

jotka toteuttivat koetilanteet. Videotallenteet jaettiin tutkijoiden kesken siten, että videon käsitteli 

aina se tutkija, joka oli toiminut ko. koetilanteessa tutkijan apulaisen roolissa. Analysoinnin 

luotettavuuden varmistamiseksi myös kolmas koetilanteen ulkopuolinen tutkija, analysoi osan 

videotallenteista. 

 

Sosiaalinen varmistaminen 

Sosiaalisen varmistamisen tehtävässä videotallenteelta koodattiin koetilanteen alkamisajankohta eli 

ajankohta, jolloin tutkijan apulainen antoi lelun tutkijalle. Lisäksi koodattiin koskeeko lapsi leluun 

(1 = koskee, 2 = ei koske) ja kosketuksen keston prosentuaalinen osuus eli kuinka pitkän ajan koko 
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koetilanteesta lapsi koskettelee lelua. Koetilanne katsottiin loppuvaksi silloin, kun tutkija sanoi 

ensimmäisen kerran jotain sen jälkeen, kun hän oli reagoinut leluun joko neutraalisti tai 

pelästyneesti ja laskenut sen pöydälle lapsen eteen. Lisäksi koodattiin oliko lapsen huomio 

riittävästi tehtävässä (1 = ei, 2 = kyllä). Mikäli lapsen huomio ei ollut riittävästi tehtävässä, 

poistettiin lapsi ko. tehtävän osalta analyysistä. Analyysistä jouduttiin poistamaan kuusi lasta, 

joiden huomio ei ollut riittävästi tehtävässä. 

 

Prososiaalisuus 

Prososiaalisuustehtävän analysoinnissa videotallenteelta koodattiin lapsen toiminta eli auttaako 

lapsi tutkijaa vai ei (1 = ei auta, 2 = auttaa). Lisäksi koodattiin auttaako lapsi spontaanisti (1 = ei 

auta spontaanisti, 2 = auttaa spontaanisti). Spontaaniksi auttamiseksi katsottiin lapsen auttaminen 

joko heti suoraan pyykkipojan tippumisen jälkeen tai vasta nonverbaalista vihjeestä, tutkijan 

kurottautuessa pyykkipoikaa kohti. Auttamista sanallisesta vihjeestä eli tutkijan pyynnöstä ei enää 

katsottu spontaaniksi auttamiseksi. Lisäksi koodattiin oliko lapsen huomio riittävästi tehtävässä (1 = 

ei, 2 = kyllä). Mikäli lapsen huomio ei ollut riittävästi tehtävässä, poistettiin lapsi ko. tehtävän 

osalta analyysistä. Kaikkien lasten huomio oli riittävästi tehtävässä, joten yhtäkään lasta ei tarvinnut 

poistaa analyysistä tämän tehtävän osalta. Nämä samat koodaukset tehtiin sekä pyykkinarutehtävän 

että kansiopinotehtävän osalta. 

 

Empaattinen reagointi 

Empaattisen reagoinnin tehtävän analysoinnissa videotallenteelta koodattiin rikki menneen lelun 

korjausyritys (1 = ei korjausyritystä, 2 = korjausyritys). Lapsen kasvonilmeiltä koodattiin oliko 

kasvoilla näkyvissä surua vai ei (1 = ei surua kasvonilmeessä, 2 = surua kasvonilmeessä). Lapsen 

äänestä koodattiin oliko äänessä kuultavissa surua vai ei (1 = ei surua äänessä, 2 = surua äänessä). 

Lisäksi koodattiin oliko lapsen huomio riittävästi tehtävässä (1 = ei, 2 = kyllä). Mikäli lapsen 

huomio ei ollut riittävästi tehtävässä, poistettiin lapsi ko. tehtävän osalta analyysistä. Kaikkien 

lasten huomio oli riittävästi tehtävässä, joten yhtäkään lasta ei tarvinnut poistaa analyysistä tämän 

tehtävän osalta. 

2.4 Tilastoanalyysit 

Tilastoanalyysit tehtiin Spearmanin ja Pearsonin korrelaatiokertoimien avulla. Lisäksi analyysejä 

tehtiin myös Pearsonin χ²-yhteensopivuustestin ja toistettujen mittausten t-testin sekä 

riippumattomien otosten t-testin avulla. Lapsen käyttäytymisen tehtävissä kaksivuotiaana ja 

vauvaiän muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin korrelaatiokertoimilla. Pearsonin χ²-
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yhteensopivuustestiä käytettiin mitattaessa oliko niiden lasten välillä eroa, jotka auttoivat tutkijaa tai 

eivät auttaneet tutkijaa prososiaalisuustehtävässä sekä niiden lasten välillä, jotka joko tekivät tai 

eivät tehneet korjausyritystä empaattisen reagoinnin tehtävässä. Lisäksi Pearsonin χ²-

yhteensopivuustestiä käytettiin empaattisen reagoinnin tehtävässä mittaamaan esiintyikö eroa sen 

suhteen, oliko lapsen kasvoilla tai äänensävyssä surua. Toistettujen mittausten t-testiä käytettiin 

mitattaessa oliko kosketuksen kestossa leluun eroa tutkijan emotionaalisesta reaktiosta riippuen 

sosiaalisen varmistamisen tehtävässä. Riippumattomien otosten t-testin avulla tarkasteltiin sitä, 

oliko reaktioajoissa vauvaiässä eroa niiden lasten välillä, joilla oli kaksivuotiaana empaattisen 

reagoinnin tehtävässä äänensävyssä surua ja joilla ei ollut äänensävyssä surua. Parametristen 

analyysien lisäksi oli tarpeen käyttää epäparametrisiä analyysejä, sillä kaikki muuttujat eivät 

täyttäneet parametristen analyysien käyttöön vaadittavia kriteerejä. 

Analyysejä varten koodattuja muuttujia yhdistettiin ja niistä muodostettiin sosiaalisen 

käyttäytymisen indeksi (Social Behavior Index, SBI). Indeksiä varten muodostettiin yksi uusi 

muuttuja siten, että sosiaalisen varmistamisen tehtävässä lelun kosketuksen keston prosentuaalinen 

osuus tutkijan reaktion ollessa pelokas vähennettiin lelun kosketuksen keston prosentuaalisesta 

osuudesta tutkijan reaktion ollessa neutraali. Tällöin saatiin muuttuja, joka kuvaa sitä, kuinka paljon 

lapsi käytti tehtävässä apunaan tutkijan ilmeitä ja eleitä omaa käyttäytymistä säädellessään. Mitä 

suurempi arvo muuttujalle saatiin, sitä paremmin lapsi käytti tutkijan reaktiota apunaan eli lapsi 

kosketteli lelua vähemmän aikaa silloin, kun tutkija reagoi leluun pelästyneesti.  

Sosiaalisen käyttäytymisen indeksin muodostivat seuraavat muuttujat: tutkijan 

ilmeiden ja eleiden avuksi käyttäminen omassa toiminnassa sosiaalisen varmistamisen tehtävässä, 

lapsen toiminta (auttaa spontaanisti / ei auta spontaanisti) prososiaalisuustehtävässä ja lapsen 

toiminta (korjausyritys / ei korjausyritystä) empaattisen reagoinnin tehtävässä. Tätä indeksiä 

käytettiin tilastollisissa analyyseissä. Mitä suurempi arvo indeksille saatiin eli mitä korkeammat 

pisteet lapsi indeksistä sai, sitä paremmin lapsi käytti tutkijan reaktiota apunaan oman 

käyttäytymisen säätelyssä sosiaalisen varmistamisen tehtävässä sekä sitä herkemmin lapsi auttoi 

prososiaalisuustehtävässä ja teki korjausyrityksen empaattisen reagoinnin tehtävässä.  Lisäksi 

tilastollisissa analyyseissä käytettiin indeksin ja indeksin muodostavien yksittäisten muuttujien 

lisäksi myös empaattisen reagoinnin tehtävässä koodattuja tunnemuuttujia. Näitä olivat lapsen 

kasvonilmeessä näkyvä suru ja lapsen äänensävyssä kuultavissa oleva suru. Vauvamuuttujista 

käytettiin kaikkia koodattuja muuttujia todennäköisyysmuuttujia (millä todennäköisyydellä lapsi 

käänsi katseensa pois kasvonilmeestä) lukuun ottamatta. Todennäköisyysmuuttujat eivät 

korreloineet sosiaalisen käyttäytymisen indeksin kanssa, joten näihin muuttujiin liittyviä tuloksia ei 

raportoida työssä lainkaan. 
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3. TULOKSET  

3.1. Tulokset kahden vuoden iässä 

Sosiaalisen varmistamisen tehtävässä kosketuksen kestossa leluun kahden eri tilanteen välillä 

(tutkijan reaktio neutraali / pelokas) ei ollut eroa (t = −1.52, p > .13). Kosketuksen keston 

prosentuaalinen osuus tutkijan reaktion ollessa neutraali oli keskimäärin 57.4 ja reaktion ollessa 

pelokas 67.2. Prososiaalisuustehtävässä pyykkinarutehtävän osalta ero viimeistään pyynnöstä 

auttavien ja pyynnöstä huolimatta ei-auttavien lasten välillä oli tilastollisesti merkitsevä (χ² = 7.36, 

p < .01). Lapsista 31 auttoi ja 13 ei auttanut. Ero oli tilastollisesti merkitsevä myös 

kansiopinotehtävän osalta (χ² = 5.82 p < .03). Lapsista 30 auttoi ja 14 ei auttanut. Kummassakin 

prososiaalisuustehtävässä kaikista lapsista spontaanisti auttoi 11 ja 33 ei auttanut spontaanisti tai ei 

lainkaan (χ² = 11.00, p < .01). Sen sijaan empaattisen reagoinnin tehtävässä ero ei ollut 

tilastollisesti merkitsevä korjausyrityksen tekevien ja ei korjausyritystä tekevien lasten välillä (χ² = 

0.09, p > .76). Korjausyrityksen teki 21 lasta ja 23 ei tehnyt korjausyritystä.  Empaattisen 

reagoinnin tehtävässä eroa oli lisäksi sen suhteen, oliko lapsen äänessä surua (χ² = 7.36, p < .01). 

Surua äänessä oli 13 lapsella ja 31 lapsella ei ollut surua äänessä. Sen sijaan eroa ei ollut sen 

suhteen, oliko lapsen kasvonilmeessä surua (χ² = 1.46, p > .22 ). Surua kasvonilmeessä oli 26 

lapsella ja 18 lapsella ei ollut surua kasvonilmeessä. 

3.2. Tulokset seitsemän kuukauden iän ja kahden vuoden iän välillä 

3.2.1 Katseen siirron reaktioaika 

Sosiaalisen käyttäytymisen indeksi (SBI) oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä aikaan, joka 

kului katseen kääntämisessä pois iloisesta ilmeestä (r = −0.42, p < .03). Korrelaatio oli negatiivinen 

ja nopeampi katseen siirto pois iloisesta ilmeestä oli siis yhteydessä korkeampiin SBI-pisteisiin. 

Yhteyksiä tarkasteltiin indeksin lisäksi myös yksittäisten tehtävien osalta.  Mitä nopeammin lapsi 

käänsi katseensa pois iloisesta ilmeestä, sitä paremmin lapsi käytti hyväkseen tutkijan ilmeitä ja 

eleitä oman toiminnan säätelyssä sosiaalisen varmistamisen tehtävässä (r = −0.36, p < 0.05). 

Empaattisen reagoinnin tehtävään liittyvien tunnereaktiomuuttujien osalta surua äänessä oli 

tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä reaktioaikaan neutraalin ilmeen osalta (r = 0.43, p < .01). 

Mitä hitaammin lapsi käänsi katseensa pois neutraalista ilmeestä, sitä enemmän lapsen äänessä oli 

kuultavissa surua. Reaktioaika erosi lisäksi tilastollisesti merkitsevästi niiden lasten välillä, joilla oli 

kuultavissa surua äänessä ja niiden, joilla ei ollut kuultavissa surua äänessä (t = −2.70, p <  .02). 

Lapsilla, joiden äänessä oli kuultavissa surua, reaktioaika oli keskimäärin 583 ms. Lapsilla, joiden 

äänessä ei ollut kuultavissa surua, keskimääräinen reaktioaika oli 444 ms. Kasvonilmeiltä 
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havaittavissa oleva suru ei ollut yhteydessä reaktioaikaan. Myöskään korjausyrityksen tekeminen 

empaattisen reagoinnin tehtävässä ei ollut yhteydessä reaktioaikaan. Lisäksi lelun kosketuksen 

keston prosentuaalinen osuus sosiaalisen varmistamisen tehtävässä (pelokas / neutraali reagointi 

leluun) sekä spontaani auttaminen prososiaalisuustehtävässä eivät olleet yhteydessä reaktioaikaan. 

3.2.2 Katseen palautusaika 

Sosiaalisen käyttäytymisen indeksi (SBI) oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä aikaan, joka 

kului katseen palaamisessa häiriöärsykkeestä takaisin kasvokuvaan ilmeen ollessa emotionaalinen 

(pelokas tai iloinen) (r = −0.37, p < .05). Nopeampi katseen palauttaminen emotionaaliseen 

ilmeeseen seitsemän kuukauden iässä oli siis yhteydessä korkeampiin SBI-pisteisiin kahden vuoden 

iässä (kuvio 1). Lisäksi yhteys indeksin ja ajan, joka kului katseen palaamisessa häiriöärsykkeestä 

takaisin kasvokuvaan pelokkaan ilmeen osalta, oli marginaalinen (r = −0.33, p < .08). Myös siis 

nopeampi katseen palauttaminen pelokkaaseen ilmeeseen seitsemän kuukauden iässä oli yhteydessä 

korkeampiin SBI-pisteisiin kahden vuoden iässä. Yhteyksiä tarkasteltiin indeksin lisäksi myös 

yksittäisten tehtävien osalta. Lelun kosketuksen keston prosentuaalinen osuus sosiaalisen 

varmistamisen tehtävässä (pelokas reagointi leluun) oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 

aikaan, joka kului katseen palaamisessa takaisin neutraaliin kasvokuvaan (r = 0.41, p < .03). 

Hitaampi katseen palautus neutraaliin ilmeeseen seitsemän kuukauden iässä oli siis yhteydessä 

suurempaan lelun kosketuksen prosentuaaliseen osuuteen kahden vuoden iässä. Sen sijaan lelun 

kosketuksen keston prosentuaalinen osuus sosiaalisen varmistamisen tehtävässä tutkijan reagoinnin 

ollessa neutraali ei ollut yhteydessä katseen palautuksen kestoon vauvaiässä. Lisäksi spontaani 

auttaminen prososiaalisuustehtävässä ja korjausyrityksen tekeminen empaattisen reagoinnin 

tehtävässä eivät olleet yhteydessä katseen palautuksen kestoon. Myöskään empaattisen reagoinnin 

tehtävän tunnereaktiomuuttujat (surua kasvonilmeessä / äänessä) eivät olleet yhteydessä katseen 

palautuksen kestoon. Kaikki tuloksissa mainitut korrelaatiot on esitetty taulukossa 1. 
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KUVIO 1. Indeksin ja katseen palautusajan välinen yhteys ilmeen ollessa emotionaalinen. 

 

 

TAULUKKO 1. Korrelaatiotaulukko. 

 7 kk:n ikäisenä 

 Katseen siirron reaktioaika ilmeestä  Katseen palautusaika ilmeeseen 

2-vuotiaana    I    P    N    E     I   P    N   E 

SBI -.42** -.03 -.22 -.18  -.30 -.33* -.16 -.37** 

Sos. varmistaminen -.36** -.05 -.23 -.24   .00 -.22 -.22 -.12 

Kosketuksen kesto P  .15  .09  .04  .17   .04  .22  .41**  .12 

Kosketuksen kesto N -.23  .03 -.17 -.11   .04  .02  .14 -.01 

Spontaani auttaminen -.26 -.18 -.15 -.25  -.23 -.22 -.06 -.25 

Korjausyritys -.02  .14 -.11  .11  -.08 -.11  .14 -.15 

Surua ilmeessä -.07 -.08  .09 -.09  -.06  .10  .07 -.01 

Surua äänessä -.03 -.05  .43*** -.02   .01  .05  .04  .09 

Huom. SBI = Sosiaalisen käyttäytymisen indeksi; I = Iloinen, P = Pelokas, N = Neutraali, E = 

Emotionaalinen; * p < .10, ** p < .05, *** p < .01 
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4. POHDINTA 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, ovatko kasvoilla ilmaistujen emootioiden 

vaikutukset tarkkaavaisuuteen seitsemän kuukauden iässä yhteydessä sosioemotionaaliseen 

kehitykseen kahden vuoden iässä. Tarkastelu rajautui erityisesti prososiaaliseen käyttäytymiseen ja 

empatiakykyyn. Lisäksi tarkasteltiin sosiaalista varmistamista (social referencing) eli sitä, kuinka 

lapsi käyttää aikuisen emotionaalisia reaktioita hyväkseen oman käyttäytymisensä säätelyssä 

epävarmassa tilanteessa. Tutkimuksen lähtöoletus oli ensinnäkin se, että kaksivuotiailla lapsilla on 

havaittavissa prososiaalista käyttäytymistä ja lapset kykenevät tässä iässä reagoimaan empaattisesti 

toisen henkilön mielipahaan. Toiseksi oletettiin, että sillä, kuinka kasvoilla ilmaistut emootiot 

vaikuttavat tarkkaavaisuuteen vauvaiässä, on merkitystä myöhemmän sosioemotionaalisen 

kehityksen kannalta. Tarkemmin ottaen hypoteesina oli, että ne lapset, jotka seitsemän kuukauden 

ikäisinä suuntaavat tarkkaavaisuusresurssejaan voimakkaimmin kasvonilmeitä kohtaan, ovat 

prososiaalisempia myöhemmin kaksivuotiaina ja reagoivat empaattisemmin toisen henkilön 

mielipahaan. Lisäksi oletettiin, että näiden lasten käyttäytymisen säätelyyn epävarmassa tilanteessa 

kaksivuotiaana vaikuttaa herkemmin tutkijan emotionaalinen reaktio. 

4.1 Päätulokset 

Tulokset tukivat pääpiirteissään asetettuja lähtöoletuksia ja vastasivat tutkimuksen hypoteesia. 

Päätulokseksi saatiin, että katseen palauttaminen kasvokuvaan seitsemän kuukauden iässä oli 

yhteydessä siihen, kuinka lapsi käyttäytyi sosioemotionaalisissa tehtävissä kahden vuoden iässä. 

Yhteys havaittiin ilmeen ollessa emotionaalinen eli iloinen tai pelokas sekä ilmeen ollessa 

ainoastaan pelokas. Mitä nopeammin lapsi palautti katseen kasvokuvaan, sitä todennäköisemmin 

lapsi auttoi prososiaalisuustehtävässä ja teki korjausyrityksen empaattisen reagoinnin tehtävässä 

sekä sitä paremmin lapsi käytti aikuisen emotionaalisia reaktioita hyväkseen oman 

käyttäytymisensä säätelyssä sosiaalisen varmistamisen tehtävässä. Lisäksi yksittäisten tehtävien 

osalta havaittiin, että mitä hitaammin lapsi palautti katseen neutraaliin ilmeeseen, sen pidemmän 

aikaa hän kosketti lelua tutkijan reaktion ollessa pelokas sosiaalisen varmistamisen tehtävässä. 

 Toiseksi päätulokseksi saatiin, että katseen siirto pois kasvokuvasta seitsemän 

kuukauden iässä ilmeen ollessa iloinen oli yhteydessä siihen, kuinka lapsi käyttäytyi 

sosioemotionaalisissa tehtävissä kahden vuoden iässä. Mitä nopeammin lapsi siirsi katseensa pois 

iloisesta ilmeestä, sitä todennäköisemmin lapsi auttoi prososiaalisuustehtävässä ja teki 

korjausyrityksen empaattisen reagoinnin tehtävässä sekä sitä paremmin lapsi käytti aikuisen 

emotionaalisia reaktioita hyväkseen oman käyttäytymisensä säätelyssä sosiaalisen varmistamisen 

tehtävässä. Yksittäisten tehtävien osalta tulokseksi saatiin, että mitä nopeammin lapsi käänsi 
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katseensa pois kasvokuvasta ilmeen ollessa iloinen, sitä paremmin lapsi käytti aikuisen 

emotionaalisia reaktioita hyväkseen oman käyttäytymisensä säätelyssä sosiaalisen varmistamisen 

tehtävässä. Lisäksi mitä hitaammin lapsi käänsi katseensa pois kasvokuvasta ilmeen ollessa 

neutraali, sitä enemmän lapsella havaittiin olevan surua äänensävyssä empaattisen reagoinnin 

tehtävässä. 

4.2 Prososiaalisuus ja empaattinen reagointi ovat jo kehittyneet kaksivuotiailla lapsilla 

Tutkimuksen tulokset tukivat aikaisempien tutkimusten havaintoa siitä, että prososiaalinen 

käyttäytyminen ja empaattinen reagointi ovat jo kehittyneet kaksivuotiailla lapsilla (esim. 

Warneken & Tomasello, 2006; Zahn-Waxler ym., 1992). Valtaosa tutkimukseen osallistuneista 

lapsista auttoi tutkijaa sekä pyykkinarutehtävässä että kirjapinotehtävässä. Lisäksi noin puolet 

lapsista reagoi traktorin hajoamiseen tekemällä korjausyrityksen. Lapset myös huomasivat tutkijan 

mielipahan sekä ilmehtivät kasvoillaan ja äänensävyllään surua. 

 Tämä tulos oli odotettavissa, sillä varhaisen prososiaalisen käyttäytymisen on 

huomattu ilmaantuvan nimenomaan toisen ikävuoden aikana (Zahn-Waxler ym., 1992). Lisäksi 

kahta ikävuotta nuoremmillakin lapsilla on jo havaittu prososiaalista käyttäytymistä. Esimerkiksi 12 

kuukauden ikäiset lapset osoittavat huolta huomatessaan toisen ihmisen olevan ahdistunut tai 

pahoittaneen mielensä (Eisenberg & Fabes, 1998). Warnekenin ja Tomasellon (2006) tutkimuksessa 

18 kuukauden ikäiset lapset auttoivat itselleen tuntematonta aikuista nostamalla esimerkiksi lattialle 

vahingossa pudonneen esineen. Tässä tutkimuksessa lapset nostivat vahingossa lattialle pudonneen 

pyykkipojan ja avasivat tutkijalle kaapin oven tämän ollessa siihen itse kykenemätön. Vaikuttaa siis 

siltä, että kahden vuoden iässä lapset ymmärtävät toisen henkilön päämäärän ja ovat motivoituneita 

auttamaan tämän päämäärän saavuttamisessa. Tämän sekä aiempien tutkimusten tulokset 

vahvistavat oletusta siitä, että jo hyvin nuorilla lapsilla on luonnostaan taipumusta auttaa ihmistä, 

jolla on ongelma (Warneken & Tomasello, 2006). Auttaminen tapahtuu riippumatta siitä, onko 

autettava ihminen lapselle tuttu tai saako lapsi auttamisesta välitöntä hyötyä tai palkkiota itselleen. 

Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että tässä tutkimuksessa suurempi osa lapsista auttoi vasta 

pyydettäessä, joka saattaa kertoa auttamistaipumuksen lisäksi tai sen sijaan tottelevaisuudesta. 

Toisaalta myös spontaania auttamista esiintyi ja sen voidaan ajatella viittaavan auttamishaluun. 

 Prososiaalisuus voidaan määritellä erilaisten tarpeiden mukaan, joista yksi on 

lohduttaminen prososiaalisena käyttäytymisenä (Dunfield ym., 2010). Tällöin kyseessä on 

emotionaalinen tarve ja se kuvastaa toisen ihmisen kokemaa mielipahaa. Lohduttaminen on lähellä 

empatiakyvyn käsitettä. Empatiakyvyllä tarkoitetaan kykyä tulkita toisen ihmisen emotionaalista 

tilaa, kykyä samaistua toisen tunnetilaan sekä kykyä lievittää toisen kokemaa mielipahaa (Hoffman 
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1982, 2000). Lapsella ajatellaan olevan kykyä empatiaan jo kahden ikävuoden paikkeilla (Zahn-

Waxler ym., 1992). Tässä tutkimuksessa lapset huomasivat tutkijan mielipahan ja osa lapsista 

puuttui tilanteeseen pyrkimällä korjaamaan rikki menneen traktorin. Osa lapsista myös ilmaisi 

kasvoillaan sekä äänensävyllään surua. Lapset siis selkeästi reagoivat empaattisesti tutkijan 

mielipahaan. Voidaanko näiden tulosten valossa pitää mahdollisena sitä, että kyseessä saattaisi olla 

jo kehittynyt varhainen empatiakyky lapsen saavutettua toisen ikävuoden? 

 Dunfieldin ym. (2010) mukaan on mahdollista, että prososiaalisuuteen liittyvät kyvyt 

ovat kehittyneet kahteen ikävuoteen mennessä, mukaan lukien kyky vastata prososiaalisella 

käyttäytymisellä emotionaaliseen tarpeeseen. Kuitenkin lasten kyvyissä huomata nämä eri tarpeet 

sekä vastata niihin asianmukaisesti prososiaalisella käyttäytymisellä saattaa kuitenkin olla vielä 

eroja. Tutkimuksissa on muun muassa havaittu, että varhaisin prososiaalisen käyttäytymisen muoto 

on instrumentaaliseen tarpeeseen vastaaminen eli konkreettinen auttaminen (Warneken & 

Tomasello, 2006; Zahn-Waxler, Ym., 1992). Lohduttaminen saattaakin siis kehittyä vasta hieman 

instrumentaalista auttamiskykyä myöhemmin. Dunfieldin ym. (2010) tutkimuksessa 18 ja 24 

kuukauden ikäisillä lapsilla havaittiin selvästi enemmän instrumentaaliseen sekä materiaaliseen 

tarpeeseen vastaamista verrattuna emotionaalisen tarpeeseen. Hoffmanin (1982, 2000) mukaan 

todellinen lohduttamiseen tähtäävä käyttäytyminen ilmaantuu lapselle vasta toisen ikävuoden 

jälkeen. Lisäksi varhainen lohduttaminen suuntautuu usein ensin lapsen huoltajiin, sitten toisiin 

perheenjäseniin ja vasta lopuksi perheen ulkopuolisiin, lapselle vieraisiin ihmisiin (Zahn-Waxler, 

Ym., 1992). 

Tässä tutkimuksessa lapset selkeästi huomasivat tutkijan mielipahan ja reagoivat 

siihen empaattisesti. Empatiakyvyn merkkejä tutkimuksessa olivat lasten kyky huomata tutkijan 

mielipaha eli kyky tulkita toisen ihmisen emotionaalista tilaa, kyky samaistua tutkijan tunnetilaan 

ilmehtimällä surua kasvonilmeillä ja äänensävyssä sekä kyky lievittää tutkijan kokemaa mielipahaa 

yrityksellä korjata rikki mennyt traktori. Saattaa kuitenkin olla, että kyseessä oli nimenomaan 

varhainen empatiakyvyn muoto. Varmoja ei voida olla esimerkiksi siitä, että oliko kyseessä 

mahdollisesti kuitenkin vielä osin emootioiden tarttuminen tutkijasta lapseen. Tällöin lapsi saattoi 

huomata tutkijan mielipahan mutta tutkijan tunnetilaan samaistumiselta vaikuttava käyttäytyminen 

saattoikin olla vielä osittain tutkijan reaktioiden jäljittelemistä. Lapset eivät siis välttämättä tässä 

tutkimuksessa vielä varsinaisesti lohduttaneet tutkijaa siten, kuin se on ymmärrettävissä 

empatiakyvyn käsitteen merkityksessä. 
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4.3 Kasvonilmeisiin suunnattu tarkkaavaisuus yhteydessä sosioemotionaalisiin taitoihin 

Tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä, ovatko kasvoilla ilmaistujen emootioiden 

vaikutukset tarkkaavaisuuteen seitsemän kuukauden iässä yhteydessä sosioemotionaaliseen 

käyttäytymiseen kahden vuoden iässä. Tulokset antoivat alustavia viitteitä siitä, että yhteyksiä on 

olemassa vauvaiän tarkkaavaisuuden sekä myöhemmän sosioemotionaalisen käyttäytymisen välillä. 

 Tutkimuksissa emootioiden ja tarkkaavaisuuden välisistä yhteyksistä vauvaiässä on 

havaittu, että vauvat ovat jo varhain herkkiä kiinnittämään tarkkaavaisuutensa kasvonilmeisiin 

(Kotsoni ym., 2001). Vauvat ikään kuin uhraavat tarkkaavaisuusresurssejaan enemmän 

kasvonilmeisiin kuin muihin ärsykkeisiin. Tämä näkyy tutkimusasetelmissa siten, että vauvat jäävät 

katsomaan pidemmäksi aikaa kasvonilmeitä sekä tekevät vähemmän silmänliikkeitä poispäin 

kasvonilmeestä. Erityisesti pelokkaan ilmeen on havaittu vaikuttavan näin tarkkaavaisuuden 

irrottamiseen ja siirtämiseen seitsemän kuukauden ikäisillä lapsilla verrattuna neutraaliin ja iloiseen 

ilmeeseen (esim. Peltola ym., 2008). Vauvat myös katsovat pelästynyttä ilmettä muita ilmeitä 

kauemmin (Peltola ym., 2009). Tämän tutkimuksen hypoteesina oli, että ne lapset, jotka suuntaavat 

tarkkaavaisuusresurssejaan voimakkaimmin kasvonilmeisiin seitsemän kuukauden iässä, ovat 

prososiaalisempia ja reagoivat empaattisemmin toisen henkilön mielipahaan kaksivuotiaina. Lisäksi 

oletettiin, että nämä lapset käyttävät apunaan oman käyttäytymisensä säätelyssä herkemmin tutkijan 

emotionaalisia reaktioita. Hypoteesi sai tukea siltä osin, että mitä nopeammin lapsi palautti 

katseensa takaisin kasvonilmeeseen seitsemän kuukauden iässä, sitä enemmän lapsen 

sosioemotionaalinen käyttäytyminen kaksivuotiaana vastasi oletuksia. Lisäksi katseen siirto pois 

kasvonilmeestä oli yhteydessä myöhempään sosioemotionaaliseen käyttäytymiseen siten, että mitä 

nopeammin lapsi käänsi katseen pois ilmeestä, sitä paremmin oletukset täyttyivät. 

 Frick, Colombo ja Saxon (1999) ovat tutkineet visuaalisen tarkkaavaisuuden 

irrottamisen kehittymistä alle puolivuotiailla lapsilla. Heidän mukaansa nuoremmilla vauvoilla on 

vaikeuksia siirtää tarkkaavaisuus sujuvasti kohteesta toiseen, sillä heidän on vielä hankalaa irrottaa 

tarkkaavaisuus sen hetkisestä kohteesta. Tämän kyvyn ajatellaan kehittyvän nopeasti erityisesti 

kolmen ja neljän kuukauden iässä. Esimerkiksi useiden tutkimusten mukaan merkittävät 

kehitykselliset muutokset tarkkaavaisuuden irrottamisessa tapahtuvat kahden ja neljän kuukauden 

iän välillä (Frick ym., 1999; Hood & Atkinson, 1993; Johnson, Dziurawiec, Ellis, & Morton, 1991). 

Tällöin nopea katseensiirto pois kasvonilmeestä seitsemän kuukauden iässä saattaisi kertoa 

tarkkaavaisuuden irrottamiskyvyn kehityksestä. Kyse saattaa olla myös siitä, että vauvojen on 

havaittu kiinnittävän iän myötä yhä enemmän huomiota ympäristön tarjoamaan informaatioon (esim. 

Lansink & Richards, 1997). Nuoremmilla vauvoilla tarkkaavaisuus orientoituu herkemmin tiettyyn, 

keskeiseen ärsykkeeseen jättäen ympärillä olevat muut ärsykkeet huomiotta. Lähestyttäessä 



   27 

ensimmäisen elinvuoden loppupuolta saattaa vauva olla kuitenkin samaan aikaan tietoisempi myös 

ympäristön tarjoamasta informaatiosta. Lisäksi vauvalla on samalla myös jo kykyä jakaa paremmin 

tarkkaavaisuuttaan useamman kohteen välillä. 

Näiden tarkkaavaisuuden kehittymisestä tehtyjen tutkimusten tulosten valossa voidaan 

ajatella, että tässä tutkimuksessa kahden vuoden iässä sosioemotionaalisesti taitavammat lapset 

uhrasivat oletusten mukaisesti seitsemän kuukauden ikäisinä muita enemmän 

tarkkaavaisuusresurssejaan kasvonilmeisiin. Kuitenkin tarkkaavaisuusmekanismien iän mukaisen 

kehittymisen ansiosta lapset saattoivat olla samaan aikaan myös taitavampia säätelemään 

tarkkaavaisuuttaan kahden kohteen välillä. Tämä näkyi koeasetelmassa siten, että lapset tekivät 

nopeampia katseen siirtoja ilmeestä poispäin kohti häiriöärsykettä. Oleellista on, että lapset 

kuitenkin myös palasivat katseellaan nopeammin häiriöärsykkeestä takaisin kasvonilmeeseen. Lapsi 

siis selkeästi kohdensi tarkkaavaisuusresurssinsa kasvonilmeeseen, sillä lapsi palasi takaisin 

katseellaan siihen nopeasti huolimatta siitä, että siirsi välissä tarkkaavaisuutensa ympäristöön 

ilmestyneeseen kilpailevaan ärsykkeeseen. Ne lapset, jotka eivät palanneet katseellaan nopeasti 

takaisin kasvonilmeeseen, eivät myöskään esimerkiksi käyttäneet tutkijan emotionaalista reaktiota 

yhtä paljon hyödyksi sosiaalisen varmistamisen tehtävässä. Eli mitä hitaammin lapset palasivat 

katseellaan takaisin kasvonilmeeseen, sitä enemmän he koskettivat lelua tutkijan reaktion ollessa 

pelokas. 

Lisäksi yksi tulos päätulosten ohella oli, että mitä hitaammin lapsi käänsi katseensa 

pois kasvokuvasta, sitä enemmän lapsella havaittiin olevan surua äänensävyssä empaattisen 

reagoinnin tehtävässä. Eli ne lapset, jotka kohdensivat tarkkaavaisuuttaan pidemmän aikaa 

kasvokuvaan vauvaiässä, ilmehtivät surua äänensävyssään eli reagoivat empaattisemmin tutkijan 

mielipahaan kaksivuotiaina. Tätä tulosta voisi tulkita kuitenkin myös toisella tapaa. Mikäli nopea 

katseensiirto ympäristöön ilmestyneeseen kilpailevaan ärsykkeen kertoisi tarkkaavaisuustoimintojen 

kehityksestä, voisi hitaan katseensiirron tällöin tulkita kertovan vielä kehittymättömämmistä 

tarkkavaisuustoiminnoista. Siten ne lapset, joiden äänensävyssä oli kuultavissa enemmän surua 

kaksivuotiaina, uhrasivat hypoteesin mukaisesti myös tarkkaavaisuusresurssejaan enemmän 

kasvonilmeisiin vauvaiässä. Kuitenkaan nämä lapset eivät olleet ehkä vielä yhtä taitavia 

säätelemään tarkkaavaisuuttaan kahden kohteen välillä seitsemän kuukauden iässä. 

4.4 Mistä tarkkaavaisuustoimintojen ja sosioemotionaalisten taitojen välinen yhteys kertoo? 

Yhteys katseen siirrossa takaisin kasvonilmeeseen sekä katseen siirrossa poispäin ilmeestä ja 

sosioemotionaalisen käyttäytymisen välillä ilmeni erityisesti silloin, kun kasvokuvana oli 
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emotionaalinen eli iloinen tai pelokas ilme. Mistä havaittu yhteys nimenomaan emotionaalisen 

ilmeen kohdalla tässä tutkimuksessa voisi kertoa? 

Tutkimuksissa emootioiden prosessoinnin kehityksestä on havaittu, että vauvat 

kykenevät sekä erottelemaan että luokittelemaan kasvoilta havaittavista emotionaalisista ilmauksista 

ensiksi iloisia ilmeitä (Nelson, 1987; Bornstein & Arterberry, 2003). Tämän kehityksellisen piirteen 

on oletettu perustuvan osaltaan siihen, että vauvat ensimmäisinä elinkuukausinaan havaitsevat 

tyypillisesti huomattavasti enemmän iloisia ilmeitä verrattuna muihin kasvonilmeisiin (Malatesta & 

Haviland, 1982). Esimerkiksi vanhempien kasvoilla näkyvät tunneilmaukset kuvastavat aluksi 

lähinnä positiivisia tunneilmauksia. Iloiset ilmeet saattavatkin siis olla vielä seitsemän kuukauden 

ikäiselle vauvalle tutuin emotionaalinen ilmaus. Lisäksi positiivisen emotionaalisen tunnetilan sekä 

vastaavasti vähäisemmän negatiivisen emotionaalisen tunnetilan sekä tarkkaavaisuustoimintoihin 

liittyvien säätelytaitojen on huomattu olevan yhteydessä toisiinsa (esim. Rothbart, Derryberry, & 

Posner, 1994). Varhaisilta tarkkaavaisuuteen liittyviltä säätelytaidoiltaan taitavammat lapset 

saattavatkin siis olla emotionaalisesti positiivisempia, ja kiinnittävät siten huomiota nimenomaan 

iloiseen ilmeeseen. 

Iloisen ilmeen lisäksi tutkimuksessa havaittu yhteys ilmeni myös pelokkaan ilmeen 

kohdalla. Tämä tulos on mielenkiintoinen ja pohtimisen arvoinen, sillä vauvojen on havaittu 

suosivan puolen vuoden ikäisinä nimenomaan pelokasta kasvonilmettä (esim. Peltola ym., 2008). 

Lisäksi aikuisilla erityisesti pelokkaaseen kasvonilmeeseen reagoimisen on havaittu olevan 

yhteydessä prososiaaliseen käyttäytymiseen (esim. Marsh & Ambady, 2007; Marsh ym., 2007). 

Pelokasta kasvonilmettä pidetäänkin yleisesti vihjeenä ahdingosta, ja siksi sen yksi tarkoitus saattaa 

olla saada aikaan prososiaalista käyttäytymistä (Marsh & Ambady, 2007).  Tämä edellyttää 

kuitenkin sitä, että ymmärrämme pelokkaan ilmeen viestinä mahdollisesta uhasta. Tutkimusten 

tulosten pohjalta pelokkaan ilmeen on ajateltu kiinnittävän vauvan tarkkaavaisuuden mahdollisesti 

juuri uhasta kertovan signaaliarvon vuoksi (esim. Peltola ym., 2008). Toisaalta täysin varmoja ei 

voida olla siitä, että seitsemän kuukauden ikäinen vauva ymmärtäisi nimenomaan emotionaalisen 

signaalin sisällöllisen arvon pelokkaassa kasvonilmeessä. Voidaan siis esittää kysymys siitä, 

kertoisiko tässä havaittu yhteys mahdollisesti jo jotain nimenomaan pelokkaaseen ilmeeseen 

reagoimisen ja prososiaalisen käyttäytymisen välisistä myöhemmistä yhteyksistä? 

Toisaalta yksittäisiä yhteyksiä havaittiin myös neutraalin ilmeen kohdalla. Esimerkiksi, 

mitä hitaammin lapsi palautti katseen neutraaliin ilmeeseen seitsemän kuukauden iässä, sen 

pidemmän aikaa hän kosketti lelua tutkijan reaktion ollessa pelokas sosiaalisen varmistamisen 

tehtävässä. Lisäksi mitä hitaammin lapsi käänsi katseensa pois kasvokuvasta ilmeen ollessa 

neutraali, sitä enemmän lapsella havaittiin olevan surua äänensävyssä empaattisen reagoinnin 
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tehtävässä. Havaittu yhteys vauvaiän tarkkaavaisuustoimintojen ja myöhemmän 

sosioemotionaalisen käyttäytymisen välillä saattaakin kuvastaa yleisemmällä tasolla niiden 

vauvojen herkkyyttä tunneilmaisuille ja kasvonilmeille ylipäätään, jotka myöhemmässä iässä ovat 

sosioemotionaalisilta taidoiltaan kehittyneempiä. 

4.5 Varhaiset säätelytaidot ja prososiaalisuus tulosten valossa  

Eisenberg ym. (2006) ovat esittäneet, että yksilöt, jotka ovat taitavia säätelemään emootioitaan, ovat 

myös taipuvaisempia osoittamaan empaattista huolta sekä prososiaalista käyttäytymistä toisia 

ihmisiä kohtaan. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että vauvojen herkkyys ilmeiden havaitsemiseen 

oli yhteydessä myöhempään sosioemotionaaliseen käyttäytymiseen. Tämän herkkyyden voidaan 

ajatella kuvastavan tarkkaavaisuuden säätelyn kehittymistä ja siten myös 

tarkkaavaisuustoimintoihin liittyviä varhaisia itsesäätelytaitoja. 

Itsesäätelytaitojen kehittymisen yhteyteen liittyy emotionaalisen säätelykyvyn 

kehittyminen kahden ensimmäisen elinvuoden aikana (Eisenberg ym., 2006). Yleisesti uskotaan, 

että pienten vauvojen tunteiden säätely on aluksi miltei yksinomaan vanhempien tuen varassa mutta 

puolen vuoden iän saavuttaessaan vauvat osallistuvat jo itse tunteiden säätelyyn. Kuitenkin vauva 

tarvitsee edelleen säätelyyn vanhemman apua. Jotta säätely irtaantuisi vanhemman avustuksesta 

itsenäiseksi taidoksi, tulee lapsen tarkkaavaisuustoimintojen kehittyä. Esimerkiksi vauvan kyky 

tietoisesti inhiboida tarkkaavaisuutta tai pitää tarkkaavaisuutta tietyssä kohteessa, ärsykkeessä tai 

tehtävässä on todettu alkavan kehittyä kolmen ja kuuden kuukauden iän välillä ja kehityksen on 

havaittu jatkuvan aina vauvan ensimmäisen elinvuoden loppuun asti (Colombo, 2001). Se liittyy 

sisäisesti ohjautuvan eli endogeenisen tarkkaavaisuuden säätelyn mekanismeihin ja eroaa 

eksogeenisesta tarkkaavaisuuden säätelystä, joka on luonteeltaan automaattisempaa. Nuoremmilla 

vauvoilla tarkkaavaisuus ohjautuu vahvasti ulkoisten tekijöiden mukaan ja on siten 

automaattisempaa kunnes iän myötä kykyä kontrolloitavuuteen kehittyy (Johnson, 1994).  Tämän 

sisäisesti ohjautuvan tarkkaavaisuuden kehittyminen mahdollistaa osaltaan myöhemmässä iässä 

huomion kiinnittämisen emotionaalisesti merkittäviin ympäristön vihjeisiin (Eisenberg, ym. 2006). 

Lisäksi kyky oman käyttäytymisen säätelyyn sosiaalisesti suotavalla tavalla mahdollistuu iän 

karttuessa. Nämä ovat oleellisia taitoja, jotta tunteiden säätely kehittyy itsenäiseksi, aikuisen 

avustuksesta riippumattomaksi prosessiksi. 

 Endogeenisen tarkkaavaisuuden kehitys saattaa kuitenkin olla osaltaan vielä kesken 

puolen vuoden iässä vaikka sen kehittyminen alkaakin jo ennen puolta ikävuotta. Esimerkiksi 

Kochanskan, Coyn, Tjebekesen ja Husarekin (1998) tutkimuksessa 8−10 kuukauden ikäisillä 

vauvoilla voitiin todeta olevan jonkinlaista kapasiteettia fokusoida tarkkaavaisuus johonkin tiettyyn 
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kohteeseen. Lisäksi Ruffin ja Rothbartin tutkimuksessa (1996) kyky kontrolloida tarkkaavaisuutta 

lisääntyi vasta 9 ja 18 kuukauden iän välillä. Kannassin ym. (2006) pitkittäistutkimuksessa tutkittiin 

endogeenisen tarkkaavaisuuden kehittymistä 7, 9 ja 31 kuukauden ikäisillä lapsilla. Endogeenisen 

tarkkaavaisuuden mittaukset 9 kuukauden iässä olivat yhteydessä myöhemmin 31 kuukauden iässä 

tehtyihin mittauksiin. Mittaukset 7 kuukauden iässä eivät kuitenkaan olleet yhteydessä myöhempiin 

mittauksiin. Tutkijat pohtivat yhteyden puuttumisen yhdeksi mahdolliseksi syyksi sitä, että 7 ja 9 

kuukauden ikäisillä lapsilla ärsykkeen tietyt piirteet sekä uutuus saattavat vaikuttaa eri tavalla 

tarkkaavaisuuden säätelymekanismeihin. Tämä voi kertoa esimerkiksi siitä, että 

säätelymekanismien takana vaikuttavat hermostolliset prosessit saattavat olla näissä ikävaiheissa 

vielä erilaiset.  

Kyseessä saattavat olla esimerkiksi emootioiden prosessointiin vaadittavan 

hermostollisen pohjan kehittymisen mekanismit. On ehdotettu, että merkittävät emootioiden 

prosessointiin osallistuvat hermostolliset yhteydet ilmaantuisivat jo varhain, heti syntymän jälkeen 

(Leppänen & Nelson, 2009). Ajatuksen mukaan aivojen subkortikaaliset alueet, amygdala mukaan 

lukien, ovat jo tuolloin toiminnallisia mutta vaadittavat yhteydet eri aivoalueiden välillä kypsyvät ja 

vahvistuvat hitaasti vauvan kehityksen myötä. Herschkowitzin (2000) mukaan hermostolliset 

yhteydet erityisesti amygdalan ja aivokuoren välillä vahvistuvat vasta kymmenen kuukauden iän 

tuntumassa. Lisäksi endogeenisen tarkkaavaisuuden kehittymisessä oleellista on erityisesti aivojen 

etuotsalohkon rakenteiden maturaatio, jonka ajatellaan tapahtuvan varsinaisesti vasta toisen 

ikävuoden aikana (esim. Decety & Jackson, 2004). 

Näiden perustelujen valossa on mahdollista, että visuaalinen tarkkaavaisuus 

kasvonilmeitä kohtaan seitsemän kuukauden iässä on merkki varhaisista itsesäätelytaidoista, jotka 

alkavat kehittyä 6−12 kuukauden iässä (Rothbart ym., 1994). Ne edeltävät kehityksellisesti 

myöhempiä tunteiden säätelytaitoja ja siten myös taipumusta prososiaaliseen käyttäytymiseen. 

(Eisenberg ym., 2006; Hoffman, 2000). Siten tarkkaavaisuustoimintoihin liittyvissä, jo varhaisissa 

itsesäätelytaidoissa ilmenevät yksilölliset erot saattavat heijastua tämän tutkimuksen tulosten 

mukaisesti edelleen taaperoikään, ja näkyä kaksivuotiaana lapsen tavassa käyttäytyä 

sosioemotionaalisissa tehtävissä. 

4.6 Tutkimuksen rajoitukset ja mahdollisuudet 

Tutkimuksen tulosten tulkinnassa tulee ottaa huomioon, että täysin samankaltaista tutkimusta ei ole 

aiemmin tehty. Vaikka vastaavanlaisia tutkimuksia löytyy jonkin verran kaksivuotiaiden ja hieman 

sitä nuorempien sekä vanhempien lasten parista, on tämän tutkimuksen koeasetelma 

tutkimuskysymyksineen ensimmäinen laatuaan. Ylipäätään taaperoikäiset ovat suhteellisen tuore 
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tutkimuskohde emootioiden varhaiskehityksen parissa. Suurin osa aiemmista tutkimuksista on 

toteutettu vauvaikäisillä lapsilla. Tutkimus myös toteutettiin suhteellisen pienellä joukolla, joten 

tulosten yleistettävyyden ja johtopäätösten teon suhteen tulee olla varovainen. Tuloksiin saattavat 

vaikuttaa myös ensimmäisen kahden elinvuoden aikana ilmeiset yksilölliset erot pienten lasten 

kognitiivisten kykyjen yleisessä kehityskaaressa. Lisäksi mahdollisten sukupuolierojen 

olemassaolon voisi olettaa vaikuttavan tuloksiin. Näitä mahdollisia yksilöllisestä kehitysvaihtelusta 

tai sukupuolesta aiheutuvia eroja ei tässä tutkimuksessa kontrolloitu.  

Myös temperamenttipiirteillä on oletettavasti vaikutusta tuloksiin. Esimerkiksi 

prososiaalisuustehtävässä lapsen ujous saattaisi näkyä siinä, että hyvin ujot lapset eivät auta yhtä 

helposti vierasta aikuista vaikka sinänsä kyse ei olisikaan prososiaalisen käyttäytymisen puutteesta. 

Temperamenttipiirteistä mahdollisesti aiheutuvia eroja ei kuitenkaan kontrolloitu tässä 

tutkimuksessa. Lapsen kasvuympäristöön liittyvillä tekijöillä saattaa olla myös vaikutusta tuloksiin. 

Osa tutkimukseen osallistuneista lapsista oli kotihoidossa ja osa päivähoidon piirissä. Myös 

vanhemman sensitiivisyydellä sekä vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen laadulla saattaa olla 

merkitystä. Esimerkiksi Kochanskan ym. (2000) tutkimuksessa 22 kuukauden ikäisillä lapsilla, 

joiden äidit olivat emotionaalisempia, sallivampia sekä vastasivat enemmän lapsen tarpeisiin, oli 

myös enemmän itsesäätelytaitoja. Tutkimuksissa on myös havaittu, että mitä luultavimmin 

ympäristö, joka kannustaa lasta prososiaaliseen käyttäytymiseen, tukee myös sen kehittymistä 

lapsuusiässä (Keller ym., 2004; Whiting & Pope Edwards, 1988; Whiting & Whiting, 1975). 

Saattaa olla siis, että lapset, jotka kehittyvät ympäristössä, jossa prososiaalisuus on tärkeä arvo 

sinänsä, ovat prososiaalisempia. Lisäksi äidin mielialalla ja mahdollisilla siihen liittyvillä 

ongelmilla voidaan luonnollisesti olettaa olevan vaikutusta. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan 

kontrolloitu kasvuympäristöön liittyviä tekijöitä. 

 Ottaen huomioon tutkimuksen rajoitukset, sen voisi ajatella olevan alustava 

näkökulma siihen, miten emootioiden sekä tarkkaavaisuusmekanismien varhaiskehityksessä 

tapahtuvat prosessit ovat yhteydessä myöhempään sosioemotionaaliseen kehitykseen. Näkökulma 

avaa erityisesti varhaisten kehitysprosessien ennustuskyvyn mahdollisuuksia. Tutkimuksen voisi 

ajatella toimivan myös ikään kuin ”tienviittana” tämän tyyppisiin tutkimusasetelmiin varhaisten ja 

myöhempien prosessien yhteydestä lasten sosioemotionaalisen kehityksen tutkimuksen saralla.  

 Tutkimustulokset emootioiden prosessoinnin varhaiskehityksestä edistävät myös 

mahdollisuuksia havaita ja tunnistaa sekä ymmärtää kehityksellisiä häiriöitä, jotka perustuvat 

erityisesti emootioiden tunnistamisen sekä tulkitsemisen puutteisiin. Tämän tutkimuksen kaltaiset 

pitkittäisselvitykset tuovat kehityksellisten häiriöiden tutkimisen kenttään lisäarvoa, sillä siten 

saadaan mahdollisesti selville häiriöiden kehittymisen jatkumoon vaikuttavia tekijöitä. Emootioiden 
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tunnistamisen ja tulkitsemisen puutteita on käsitelty esimerkiksi autististen häiriöiden yhteydessä 

(esim. Celani, Battacci, & Arcidiacono, 1999). Lisäksi aiemmista tutkimuksista tiedetään, että 

herkkyys tietyille emotionaalisille signaaleille, kuten uhalle, saattaa altistaa sosiaalisten tilanteiden 

pelon kehittymiselle (Olsson & Phelps, 2007), ja sillä tiedetään olevan merkittävä rooli 

nimenomaan emotionaalisten häiriöiden synnyssä (Mathews & MacLeod, 2005). Kehityksellisten 

häiriöiden lisäksi tässä tutkimuksessa käsitellyt kysymykset ovat oleellisia myös terveen 

sosioemotionaalisen kehityksen, ja siinä havaittavien jatkumoiden, tutkimuksen kannalta. 

 Koska muita täysin samanlaisia tutkimuksia ei ole tehty, olisi jatkossa ehdottomasti 

hyödyllistä tutkia lisää varhaisten emootioprosessien yhteyksiä myöhempään sosioemotionaaliseen 

kehitykseen. Tulevaisuudessa mielenkiintoisia tarkastelun kohteita ovat myös 

temperamenttipiirteiden ja lapsen kasvuympäristön mahdolliset vaikutukset sekä yhteydet 

sosioemotionaaliseen kehitykseen. Lisäksi mielenkiintoista olisi tutkia perimän ja geenien 

mahdollista vaikutusta. Aikaisemmista tutkimuksista on esimerkiksi saatu tukea ajatukselle, että 

tietyillä geenivariaatioilla on vaikutusta emootioiden hermostolliseen pohjaan (Leppänen ym., 

2011). 

4.7 Johtopäätökset ja yhteenveto 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että alustavia yhteyksiä kasvoilla ilmaistujen emootioiden 

vaikutuksista tarkkaavaisuuteen vauvaiässä ja myöhemmän sosioemotionaalisen kehityksen väliltä 

löytyy. Lapsen tapa kiinnittää tarkkaavaisuus kasvonilmeeseen seitsemän kuukauden iässä oli 

yhteydessä siihen, kuinka lapsi käyttäytyi sosioemotionaalisissa tehtävissä kahden vuoden iässä. 

Mitä nopeammin lapsi siirsi katseensa pois kasvonilmeestä sekä mitä nopeammin 

lapsi palasi katseellaan takaisin ilmeeseen, sitä prososiaalisemmin ja empaattisemmin lapsi 

käyttäytyi sosioemotionaalisissa tehtävissä kaksivuotiaana. Lisäksi sitä enemmän hän käytti 

apunaan aikuisen emotionaalisia reaktioita oman käyttäytymisensä säätelyyn epävarmassa 

tilanteessa. Yhteys näkyi erityisesti emotionaalisten kasvonilmeiden kohdalla mutta se havaittiin 

myös ilmeen ollessa neutraali. Se, että yhteys oli havaittavissa pelokkaan ilmeen kohdalla, on 

mielenkiintoinen tulos, sillä pelokas ilme kiinnittää puolen vuoden ikäisen vauvan tarkkaavaisuuden 

muita ilmeitä voimakkaammin (esim. Peltola ym., 2008). Lisäksi aikuisilla erityisesti pelokkaaseen 

kasvonilmeeseen reagoimisen on havaittu olevan yhteydessä prososiaaliseen käyttäytymiseen (esim. 

Marsh & Ambady, 2007; Marsh ym., 2007). Toisaalta siitä, että seitsemän kuukauden ikäinen vauva 

jo ymmärtäisi pelokkaan ilmeen viestivän uhasta, ei voida olla täysin varmoja. Siksi yhteys ei ehkä 

ole samankaltainen kuin aikuisten kohdalla. Aikuiset ymmärtävät pelokkaan ilmeen uhasta kertovan 

signaaliarvon, ja aikuisilla erityisesti pelokkaan ilmeen tarkka tunnistaminen on yhteydessä 
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prososiaalisuuteen. Tämän tutkimuksen tulokset saattavatkin siten kuvastaa yleisemmällä tasolla 

niiden vauvojen herkkyyttä tunneilmaisuille ja kasvonilmeille ylipäätään, jotka myöhemmässä iässä 

ovat sosioemotionaalisilta taidoiltaan kehittyneempiä. Tulokset tukivat lisäksi myös aiemmista 

tutkimuksista saatuja havaintoja siitä, että prososiaalinen käyttäytyminen ja empaattinen reagointi 

ovat ylipäätään jo kehittyneet lapsen saavuttaessa kahden vuoden iän. 

 Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tulokset tarjoavat näkökulman siihen, miten 

emootioiden ja tarkkaavaisuusmekanismien varhaiskehityksessä tapahtuvat prosessit ovat 

yhteydessä myöhempään sosioemotionaaliseen kehitykseen. Ne laajentavat tarkastelun kohdetta 

vauvaiästä kohti taaperoikää. Samalla tutkimus tuloksineen asettaa mahdollisesti myös pohjan 

jatkossa tehtävälle tutkimustyölle koskien erityisesti vauvaiän prosessien mahdollista 

ennustuskykyä myöhemmälle kehitykselle. Sen tulokset tuovat myös lisäarvon jo olemassa olevaan 

tutkimuskenttään tarkkaavaisuusmekanismien sekä emootioiden välisistä yhteyksistä vauvaiässä. 
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