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Ensimmäisen ikävuoden aikana tapahtuvan kehityksen myötä vauvat pystyvät käsittelemään yhä 
enemmän ihmisten kasvoilla välitettävää emotionaalista informaatiota. Tähän kasvavaan kykyyn 
vaikuttaa erityisesti tarkkaavaisuustoimintojen kehitys. Tässä tutkimuksessa tarkoituksena olikin 
selvittää miten kasvoilla ilmaistujen emootioiden, erityisesti pelokkaan kasvonilmeen, ja 
tarkkaavaisuustoimintojen vuorovaikutus kehittyy ensimmäisen ikävuoden aikana. Pelokkaan 
kasvonilmeen tiedetään aiheuttavan tehostuneen tarkkaavaisuusreaktion noin puolen vuoden iästä 
alkaen ja tämän ilmiön oletettiin toistuvan myös tässä tutkimuksessa. Samoin tahdonalaisempi 
tarkkaavaisuuden kontrollointi alkaa kehittyä noin 6 kuukauden ikäisenä, minkä oletettiin näkyvän 
ensimmäisen ikävuoden loppua kohti kasvavana kykynä estää tarkkaavaisuuden irrottaminen pois 
sosiaalisesti merkityksellisestä pelokkaasta kasvonilmeestä. 
  
Tutkimuksessa osallistui 5, 7, 9 ja 11 kuukauden ikäisiä vauvoja (N = 113). Vauvat katselivat 
ruudulta kuvia kasvoista, joilla oli pelokas, iloinen tai neutraali ilme. Kasvokuvan ilmestymisen 
jälkeen kasvojen oikealle tai vasemmalle puolelle ilmestyi häiriöärsyke. Vauvojen katseen 
siirtyminen kasvokuvasta häiriöärsykkeeseen ja takaisin sekä sydämen syketaajuuden vaihtelu 
taltioitiin kokeen aikana. Katseen siirtymisen todennäköisyys, kasvokuvan katseluaika ja 
syketaajuuden vaihtelu toimivat tutkimuksessa vauvojen tarkkaavaisuusreaktioiden mittareina.  
 
Tulokset osoittivat tarkkaavaisuudessa tapahtuvan kehitystä noin puolen vuoden iässä, mikä näkyi 
7, 9 ja 11 kuukauden ikäisten katseen siirtojen vähentymisenä kohti häiriöärsykettä 5 kuukauden 
ikäisiin verrattuna. Tulokset tukevat myös oletusta pelon ilmeen tarkkaavaisuutta tehostavasta 
vaikutuksesta, sillä pelokas kasvonilme vaikutti yleisesti tarkkaavaisuusreaktioihin. Pelokkaan 
kasvonilmeen kohdalla vauvat siirsivät katseensa hitaammin ja epätodennäköisemmin kohti 
häiriöärsykettä. Tämä tarkkaavaisuutta vinouttava vaikutus oli havaittavissa 7 ja 9, mutta ei 5 eikä 
11 kuukauden ikäisillä vauvoilla. Syketaajuudessa havaittiin kasvokuvan esittämisen jälkeen 
tapahtunut sykkeen nopea aleneminen, mutta yhteyttä syketaajuuden vaihtelun ja nähdyn 
kasvonilmeen välillä ei pystytty osoittamaan. Tutkimuksen tulokset tukevat oletusta 
tarkkaavaisuuden kehittymisestä ärsykeohjautuvasta tahdonalaisempaan ensimmäisen ikävuoden 
aikana, mikä heijastuu myös pelon ilmeen tarkkaavaisuutta tehostavaan vaikutukseen. Ärsykkeen 
silmiinpistävät ulkoiset ominaisuudet vaikuttavat voimakkaasti tarkkaavaisuusreaktioihin 5 
kuukauden iässä, mutta jo 7 kuukauden iässä endogeeninen, tahdonalainen tarkkaavaisuuden 
kontrollointikyky alkaa ilmaantua vähitellen tullen yhä selvemmin esiin 9 kuukauden ikäisillä 
vauvoilla. Jo 11 kuukauden iässä tämä tahdonalainen tarkkaavaisuuden kontrollointi puolestaan 
vaimentaa automaattista pelkoilmeeseen liittyvää reagointia. 
  
 
Asiasanat: kasvonilmeet, tarkkaavaisuus, pelko, vauvaikä, kehitys 
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1. JOHDANTO 

  

 

Tunneinformaation tunnistaminen ja tulkinta ovat äärimmäisen tärkeä osa ihmisten välistä 

vuorovaikutusta ja jo hyvin pienet vauvat pystyvät käsittelemään emotionaalista informaatiota. 

Pienen vauvan rajallisessa havaintoympäristössä suureen rooliin nousevat huoltajien kasvot, sillä 

vauva ei vielä itse pysty liikkumalla vaikuttamaan havaitsemaansa ympäristöön eikä 

kommunikoimaan vastavuoroisesti kielen avulla. Ensimmäisen ikävuoden jälkimmäisellä 

puoliskolla tapahtuu paljon emotionaalisen informaation havaitsemis- ja tarkkaavaisuustoimintoihin 

liittyvää kehitystä, jonka seurauksena vauvasta tulee entistä taitavampi affektiivisen informaation 

havaitsija ja tulkitsija (Colombo, 2001; Leppänen & Nelson, 2009). Kehityksen kannalta tärkeäksi 

ärsykkeeksi nousevat viestit ympäristön mahdollisesta uhasta kasvoilla havaittavien negatiivisten 

ilmausten, erityisesti pelon ilmeen muodossa. Vauvan kehittyessä ja erityisesti alkaessa liikkumaan 

kasvonilmeiden merkitys sosiaalisen vuorovaikutuksen ja oppimisen kannalta kasvaa entisestään, 

sillä vanhemmat käyttävät näitä ilmauksia lapsen käyttäytymisen ohjaamiseen ja säätelyyn (Campos 

ym., 2000; Sorce, Emde, Campos, & Klinnert, 1985). Erityisesti tarkkaavaisuuteen liittyvien 

toimintojen ja hermoverkkojen kypsyminen ja toiminnallistuminen mahdollistavat sosiaalisesti 

tärkeiden viestien kasvavan ymmärtämisen (Colombo, 2001; Richards, 2008; Johnson, 2005a). 

Näiden kehittyvien tarkkaavaisuustoimintojen myötä vauvan on esimerkiksi helpompi estää 

epäolennaisen informaation vaikutus ja keskittää huomionsa olennaiseen ympäristössään. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada lisää tietoa vauvaiässä tapahtuvasta emootioiden 

ja tarkkaavaisuustoimintojen vuorovaikutuksen kehittymisestä. Aikaisempien tutkimusten 

perusteella tiedetään uhkaan liittyvän emotionaalisen informaation vaikuttavan 

tarkkaavaisuustoimintoihin niitä tehostavasti. Tavoitteena olikin erityisesti selvittää varhaisessa 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tärkeän viestin, pelon ilmeen, vaikutusta tarkkaavaisuuteen.  

 

1.1. Kasvonilmeiden prosessointi ja ilmeiden tunnistamisen kehittyminen  

  

Kasvot ovat tärkeä osa sosiaalista vuorovaikutusta ihmisen koko elämänkulun ajan ja niihin 

liittyvä kognitiivinen prosessointi kehittyykin aikuisuuteen asti. Kasvoilta on nähtävissä 

vuorovaikutuksen kannalta tärkeitä sosiaalisia viestejä tai vihjeitä, jotka vaativat oikeanlaista ja 

nopeaa tunnistamista, sillä näitä kasvonilmevihjeitä käytetään tiedon keräämiseen ympäröivästä 

maailmasta (Olsson & Phelps, 2007). Kasvonilmeet viestittävät tärkeää tietoa toisten ihmisen 

käyttäytymisestä, tunnetilasta, motiiveista, aikomuksista sekä ympäristön kohteen mahdollisesta 
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vaarallisuudesta ja vaikuttavat näin ollen lähestymis- ja välttämiskäyttäytymiseen (Mumme & 

Fernald, 2003). Kasvonilmeiden tärkeydestä sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta kertoo osaltaan 

niiden universaalisuus: perustunteet esitetään ja tulkitaan kasvoilta hyvin samankaltaisesti 

erilaisissa kulttuureissa (Ekman & Friesen, 1986). Kasvonilmeiden havaitseminen ja niihin liittyvän 

informaation käsittely onkin aikuisilla tehokasta ja eri kasvonilmeet havaitaan hyvin nopeasti ja 

jopa tiedostamatta (Whalen, 1998; Öhman, 2002). Kasvonilmeiden sosiaalisen 

viestintäominaisuuden vuoksi ilmeiden tunnistaminen varhaisessa vaiheessa kehitystä on tärkeää 

(Nelson, 1987). Kasvonilmeiden merkittävyydestä jo varhaisessa kehityksessä kertonee, että vauvat 

suosivat kasvoja tai kasvojen kaltaisia visuaalisia ärsykkeitä syntymästä lähtien suuntaamalla 

katseensa erityisesti tällaisiin ärsykkeisiin (Johnson, Dziurawiec, Ellis, & Morton 1991). 

Jo hyvin pienet vauvat pystyvätkin havaitsemaan kasvoilla välitettävää emotionaalista 

informaatiota ja ainakin alkeellisesti erottamaan erilaisia kasvonilmeitä toisistaan (Farroni, Menon, 

Rigato, & Johnson, 2007; Field, Woodson, Greenberg, & Cohen, 1982; Johnson, 2005a). 

Havaintojärjestelmien kypsyminen vasta syntymän jälkeen rajoittaa kuitenkin emotionaalisen 

informaation prosessointia vauvan ensimmäisinä elinkuukausina. Vastasyntyneen vauvan näkökyky 

on vielä kehittymätöntä ja kasvot näyttäytyvät sumeina (Banks & Salapatek, 1983). Vauvan 

tarkkaavaisuus suuntautuu kasvojen reunoille, kohti hiusrajaa, ja he pystyvät karkeasti erottamaan 

vain kasvojen peruspiirteet eli silmät, nenän ja suun (Bushnell, 1979). Havaintotoimintojen 

kehityksen myötä visuaalinen tarkkuus on parantunut huomattavasti noin puolen vuoden ikään 

mennessä (Gwiazda, Bauer, & Held, 1989) ja kontrastiherkkyys on riittävä havaitsemaan 

eroavuuksia liikkumattomissa kasvonilmeissä (Hainline & Abramov, 1992). Tämän ikäiset lapset 

kykenevät siis jo havaitsemaan vain tietyille kasvonilmeille ominaisia yksityiskohtia, kuten 

esimerkiksi hämmästyneen ilmeen silmien ja kulmakarvojen suuremman välin. 

Kykenevätkö vauvat sitten tunnistamaan erilaisia emotionaalisia viestejä välittäviä 

kasvonilmeitä? Ihmisten tiedetään havaitsevan kasvonilmeet kategorisesti, eli tunnistaessaan toisen 

kasvoilla olevaa ilmettä ihmiset liittävät tämän ilmeen tiettyyn tarkkarajaiseen 

havaintoedustusluokkaan kuuluvaksi (Etcoff & Magee, 1992). Näin ollen ilmeitä ei havaita 

jatkumona, vaan tietyn rajan jälkeen ilme tunnistetaan selvästi toiseksi, jolloin muutos yksittäisen 

ilmeen voimakkuudessa havaitaan huonommin kuin kahden eri ilmeen kategoriarajan ylittävä 

muutos. Vauvoilla kyvyn asettaa nähty kasvonilme omaan kategoriaansa onkin ajateltu kertovan 

tämän ilmeen tunnistamisesta. Kasvonilmeiden luokittelukykyä on tutkittu esittämällä 

koetilanteessa vauvoille useita erilaisia tyyppiesimerkkejä samasta ilmekategoriasta, jonka jälkeen 

heille näytetään kaksi eri mallikuvaa tutusta ja uudesta ilmeluokasta.  Tämän 

habituaatioparadigmaksi kutsutun koeasetelman (Fantz, 1964) oletuksena on, että vauvat katsovat 
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pidempään uuden kategorian ilmettä jos he ovat luokitelleet kokeen alussa esitetyt ilmeet samaan 

luokkaan kuuluviksi eli ovat habituoituneet niihin. Tämänkaltaisia behavioraalisia eli 

käyttäytymisen tasolla tapahtuvia reaktioita tutkimalla on osoitettu, että jo 5-7 kuukauden ikäiset 

vauvat pystyvät tunnistamaan hymyileviä kasvonilmeitä hymyn vaihtuvasta intensiteetistä 

riippumatta ja myös tunnistamaan ihmisen samaksi vaihtuvista kasvonilmeistä huolimatta 

(Bornstein & Arterberry, 2003; Kotsoni, de Haan, & Johnson, 2001). Myös hämmästyneen ilmeen 

luokittelukyvyn on havaittu ilmaantuvan noin 5-7 kuukauden iässä (Ludemann & Nelson, 1988; 

Caron, Caron, & Myers, 1982).  

Vauvat näyttäisivätkin oppivan aluksi tunnistamaan nimenomaan positiivisia tunteita 

viestittäviä kasvonilmeitä. Iloiset kasvot ovat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kenties kaikkein 

yleisimmin esiintyvä kasvonilme (Whalen, 1998) ja kaikenikäiset ihmiset tunnistavatkin iloisia 

ilmeitä helpoimmin (Esteves & Öhman, 1993; Leppänen & Hietanen, 2001). Tämä voi johtua 

iloisten ilmeiden tavallisuudesta vuorovaikutusympäristössä, mikä on johtanut voimakkaampaan 

iloisen ilmeen edustukseen aivojen muistijärjestelmässä. Tämän vuoksi iloisen ilmeen kognitiivinen 

prosessointi on helpompaa ja nopeampaa (Leppänen & Nelson, 2006). Erityisen tavallisia iloiset 

ilmeet ovat pienen vauvan havaintomaailmassa, jossa ne ovat kaikkein yleisimmin huoltajan ja 

vauvan välisessä kommunikaatiossa esiintyviä kasvonilmeitä (Malatesta & Haviland, 1982). 

Johtuen kenties juuri tästä suuremmasta altistumisesta positiivisille tunteiden ilmauksille 

vauvat eivät ole yhtä taitavia tunnistamaan ja luokittelemaan harvemmin kohdattuja negatiivisia 

kasvonilmeitä. Kasvonilmeiden luokittelututkimuksissa 5 kuukauden ikäisten vauvojen on osoitettu 

kykenevän erottamaan surullisia ja pelokkaita kasvonilmeitä iloisista, mutta vain jos kokeen 

alkukategoriana ovat iloiset kasvot, joihin negatiivisia ilmeitä sitten verrataan (Schwartz, Izard, & 

Ansul, 1985). Vauvat eivät 6-7 kuukauden iässä vaikuta kykenevän luokittelemaan pelkoa tai 

hämmästymistä ilmaisevia ilmeitä, kun luokittelukokeen asetelmassa nämä ilmekategoriat esitetään 

ensin ja verrataan iloiseen ilmeeseen (Caron ym., 1982; Kotsoni ym., 2001; Nelson & Dolgin, 1985; 

Ludemann & Nelson, 1988) Kuitenkin jo 7-8 kuukauden iässä vauvat katsovat pidempään 

pelokkaita ja vihaisia kuin iloisia kasvoja (Nelson & Dolgin, 1985; LoBue & DeLoache, 2010), 

joten jonkintasoinen ilmeiden tunnistuskyky tämänikäisillä vauvoilla on jo havaittavissa. Ennen 

pelkkien visuaalisten kasvonilmeiden tunnistamista vauvat tunnistavat eri tunneilmauksia 

multimodaalisesti, esimerkiksi äänen ja ilmeen esiintyessä yhtäaikaisesti (Flom & Bahrick, 2007). 

Emootioiden multimodaalista prosessointia tarkastelleissa tutkimuksissa onkin havaittu 7 

kuukauden ikäisten vauvojen tunnistavan yleisimpiä tunteita kasvonilmeitä ja äänivihjeitä 

yhtäaikaisesti hyväksikäyttäen (Grossmann, Striano, & Friederici, 2006) ja pystyvän yhdistämään 

samaan emootioon liittyvän kasvonilmeen ja äänen toisiinsa (Soken & Pick, 1992). Seitsemäs 
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ikäkuukausi näyttäisikin olevan erityinen ikä kasvonilmeiden luokittelu- ja tunnistuskyvyn 

kannalta. Tästä ikävaiheesta eteenpäin vauvat pystyvät yhä laajemmassa määrin keräämään 

sosiaalisesti merkityksellistä tietoa kasvonilmeiden välittämistä emotionaalisista viesteistä.  

Varhaiset kasvonilmeiden erottelu- ja luokittelutaidot eivät välttämättä kerro ilmeiden 

todellisen semanttisen sisällön ymmärtämisestä, vaan kasvoilla välitettävien emotionaalisten 

viestien todellinen tunnistaminen ja merkityksen ymmärtäminen saavutetaan vasta myöhemmän 

kehityksen myötä. Onkin osoitettu, että 7 kuukauden ikäiset vauvat eivät erottele eri kasvonilmeitä 

niiden emotionaalisen merkityksen, vaan yksittäisten kasvonosien ulkoisten ominaisuuksien 

perusteella (Caron, Caron & Myers, 1985; Kestenbaum & Nelson, 1990; Ludemann, 1991). 

Kasvonilmeiden emotionaalisen sisällön ymmärtämisessä tapahtuu tämän jälkeen nopeaa kehitystä, 

sillä kyky luokitella kasvonilmeet laajempiin yläkategorioihin ilmeen positiivisen tai negatiivisen 

merkityksen mukaan näyttäisi kehittyvän noin 10 kuukauden iässä (Ludemann, 1991). Tämä voisi 

viitata ensimmäisen ikävuoden loppupuolelle ajoittuvaan lisääntyvään ymmärrykseen 

kasvonilmeiden emotionaalisesta sisällöstä.  

Ensimmäisen ikävuoden jälkimmäisellä puoliskolla näyttäisi siis tapahtuvan paljon 

emotionaalisen informaation käsittelyyn liittyvää kehitystä, jonka myötä vauvat tunnistavat yhä 

useampia ja monimutkaisempia kasvonilmeitä. Eri emootioiden tunnistamisessa ja prosessoinnissa 

tapahtuu kehitystä ja kypsymistä kuitenkin koko lapsuuden aina aikuisikään saakka (Batty & 

Taylor, 2006; Russel & Bullock, 1986).  

 

1.3. Visuaalinen tarkkaavaisuus ensimmäisen ikävuoden aikana 

 

Jotta kasvonilmeitä voitaisiin erotella ja tunnistaa, on ne kyettävä havaitsemaan muista ympäristön 

ärsykkeistä ja suuntaamaan tarkkaavaisuus niihin. Vauvat oppivat ympäröivästä maailmastaan 

pääosin nähdynvaraisen tarkkaavaisuuden avulla (esim. Johnson, 2005a). Visuaalinen 

tarkkaavaisuus ja sen kehittyminen vaikuttavatkin osaltaan myös kasvonilmeiden prosessointiin. 

Ympäristön tarjoaman informaation käsittelyyn liittyy kahdenlaisia prosesseja: alhaalta ylöspäin, 

ärsykkeen ohjaamana toimivaa prosessointia ja ylhäältä alas toimivaa prosessointia, jossa 

ärsykeohjattua aistitietoa pyritään kontrolloimaan. Ärsykkeen silmiinpistävyys ja erityisyys 

havaitsijan kannalta ovat merkittäviä ominaisuuksia ärsykeohjatussa eksogeenisessa prosessoinnissa 

eli siinä, mihin tarkkaavaisuus automaattisemmin suunnataan. Kontrolloituun eli endogeeniseen 

prosessointiin liittyy usein suoritettavaan tehtävään liittyvien ärsykkeiden kontrollointi ja 

priorisointi omien sisäisten tavoitteiden mukaan. Vastasyntyneiden tarkkaavaisuustoiminnot ovat 

aluksi enimmäkseen ärsykeohjautuvia, sillä heidän huomionsa ei suuntaudu mihinkään erityiseen 
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kohteeseen tai kiinnittyy lähinnä ärsykkeen keskeisiin tai silmiinpistäviin ominaisuuksiin 

(Colombo, 2001; Johnson, 2005a). Ensimmäiset puoli vuotta vauvojen tarkkaavaisuus onkin vielä 

hyvin riippuvainen ympäristön ärsykkeistä (Dannemiller, 2000). 

Colombo (2001) erottelee vauvaiän tarkkaavaisuustoiminnot erillisiksi osaprosesseiksi, 

jotka ilmaantuvat ja kehittyvät merkittävästi ensimmäisen ikävuoden aikana. Näihin 

tarkkaavaisuustoimintoihin vaikuttavat siis edellä mainitut informaation prosessointityypit eli 

toisaalta sisäiset, endogeeniset tavoitteet ja toisaalta automaattisemmin tarkkaavaisuuden 

kiinnittävät ympäristön eksogeeniset tapahtumat. Erityisesti visuaalisen tarkkaavaisuuden 

suuntaamisessa eli kyvyssä kohdistaa, irrottaa ja siirtää katse tapahtuu merkittävää kehitystä 

vauvaiässä. Ensimmäisten kuukausien ajan vauvojen tarkkaavaisuuden suuntaamista leimaa 

kykenemättömyys irrottaa ja siirtää tarkkaavaisuus kontrolloidusti ärsykkeestä toiseen (Hood, 1995; 

Hunnius & Geuze, 2004). Tarkkaavaisuus ikään kuin liimautuu visuaaliseen kohteeseen, kunnes se 

siirtyy ja tarrautuu toiseen vauvan näköpiiriin ilmestyvään kohteeseen. Kyky irrottaa tarkkaavaisuus 

ärsykkeestä kehittyy karkeita alkutaitoja huomattavasti paremmaksi noin 2-4 kuukauden iässä 

(Frick, Colombo, & Saxon, 1999; Hunnius & Geuze, 2004; Johnson, Posner, & Rothbart, 1991). 

Tarkkaavaisuuden suuntaamiseen liittyvät toiminnot näyttävät kehittyvän 6 kuukauden ikään 

mennessä. Erityisesti refleksinomaisten sakkadien eli katseensiirtojen estäminen ja katseen 

palautuksen inhibitio muuttuvat laadullisesti paremmiksi ja kehittyvät melkein aikuisten tasolle 

muutaman kuukauden ja puolen vuoden iän välillä (Colombo, 2001). Omien reaktioiden 

estämiskyky on varhaisessa kehityksessä tärkeää, jotta tarkkaavaisuus voitaisiin suunnata 

sosiaalisesti tärkeimpiin ympäristön ärsykkeisiin. Tarkkaavaisuuden irrottamisen ja katseen 

siirtämisen ajatellaan hermostollisella tasolla heijastavan tarkkaavaisuuden suuntaamiseen liittyvän 

posteriorisen verkoston kehitystä (Ruff & Rothbart, 1996). 

Tahdonalaisemmat, endogeeniset tarkkaavaisuustoiminnot alkavat ilmaantua hermostollisen 

kehityksen myötä 3-6 kuukauden iässä, mutta huomattavin kehitys tällä saralla tapahtuu 

ensimmäisen ikävuoden loppupuolella (Colombo, 2001; Courage, Reynolds, & Richards, 2006). 

Varhainen merkki tahdonalaisemmasta tarkkaavaisuudesta on 4-6 kuukauden iässä kehittyvä kyky 

estää katseen siirtyminen näkökentän reunalla esitettyyn ärsykkeeseen (Johnson, 1995; Rothbart, 

Ziaie, & O’Boyle, 1992). Tämä mahdollistaa tarkkaavaisuuden tahdonalaisemman kontrolloinnin ja 

kapasiteetiltaan rajallisen tarkkaavaisuuden hallitumman irrottamisen ja suuntaamisen ympäristön 

tarjoamista ärsykkeistä yksilön kannalta merkityksellisiin kohteisiin (Colombo, 2001). 

Tahdonalaisempi tarkkaavaisuuden kontrolli heijastuu lisääntyneen inhibitiokyvyn myötä myös 

kykynä ylläpitää tarkkaavuutta paremmin tarkempaa käsittelyä vaativaan kohteeseen. 

Tarkkaavuuden ylläpidon on osoitettu lisääntyvän vauvaiässä puolen vuoden iästä alkaen (Courage, 
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ym., 2006). Näiden tarkkaavaisuustoimintojen ilmaantumiseen vaikuttaa erityisesti etuaivo- sekä 

ohimolohkojen kehitys (Colombo, 2001; Posner, Rothbart, Sheese, & Tang, 2007; Johnson, 2005b). 

Tarkkaavaisuuden tahdonalaisempi ohjaaminen näkyy myös vauvan lisääntyvinä 

itsesäätelyn ja oman käyttäytymisen kontrolloinnin taitoina (Posner ym., 2007; Rothbart & Posner, 

2001). Nämä varhaiset taidot puolestaan viittaavat tarkkaavaisuutta korkeammalla tasolla 

säätelevän toiminnanohjauksen kehittymiseen, johon vaikuttaa erityisesti aivokuoren frontaalisten 

alueiden hermostollisten yhteyksien kypsyminen (Rothbart & Posner, 2001; Sheese, Rothbart, 

Posner, White, & Fraundorf, 2008). Aivoissa tarkkaavaisuuden lisääntyneeseen kontrollointiin 

liittyy eritoten anteriorisen tarkkaavaisuussysteemin kehitys ensimmäisen ikävuoden loppupuolella. 

Tämän järjestelmän, johon ajatellaan kuuluvan alueita aivojen frontaaliosista, erityisesti 

anterioriselta cingulum -aivokuorelta (ACC) on ajateltu vastaavan nimenomaan tarkkaavaisuuden 

toiminnanohjauksesta (Posner & Petersen, 1990; Posner ym., 2007). 

Tarkkaavaisuuteen liittyviä fysiologisia reaktioita on tutkittu sydämen sykkeen muutosten 

avulla. Richardsin (esim. Reynolds & Richards, 2007; Richards, 2008) mukaan tarkkaavaisuuden 

eri toiminnot voidaan nähdä muutoksina sydämen sykkeessä. Orientaatiovaiheessa eli 

tarkkaavaisuuden suuntaamisen vaiheessa syke laskee nopeasti lyhyeksi ajaksi. Kun havaittua 

informaatiota prosessoidaan tahdonalaisesti, pysyy syke alhaisempana kuin ennen ärsykkeen 

esittämistä, jolloin kyseessä on tarkkaavuuden ylläpidon vaihe. Tämä tahdonalaisempi 

tiedonkäsittely näkyy esimerkiksi siten, että katsetta ei koetilanteessa siirretä tarkkaavaisuuden 

kohteena olevasta kohdeärsykkeestä näkökentän reunalla esitettyyn häiriöärsykkeeseen. 

Tarkkaavaisuuden lopettamisen vaiheessa syke puolestaan palautuu samalle tasolle kuin ennen 

ärsykkeen esittämistä. Syketaajuuden lasku viittaa aivojen yleisen herättävän järjestelmän 

toimintaan, jonka tarkoitus on tiedonkäsittelyn ja vireyden tehostaminen. Tähän yleiseen 

järjestelmään ja erityisesti tarkkaavuuden suuntaamisen vaiheeseen ajatellaan liittyvän aivojen 

syvien rakenteiden retikulaarinen aktivaatiojärjestelmä, joka on yhteydessä syketaajuutta laskevaan 

parasympaattiseen hermostoon. Ensimmäisten elinkuukausien aikana aivojen yleisessä 

herätysjärjestelmässä tapahtuu kehitystä, mikä yhdessä kasvavan silmänliikkeiden kontrollikyvyn 

kanssa mahdollistaa paremman yhteispelin tarkkaavaisuuden ja silmänliikkeiden välillä ja täten 

tarkkaavaisuuden tahdonalaisemman kontrolloinnin. 

Vauvaa ympäröivä maailma on täynnä erilaisia tarkkaavaisuudesta kilpailevia ärsykkeitä, 

joiden välillä vauvan on tehtävä valintoja hänen tutkiessaan ja oppiessaan maailmastaan. 

Minkälaisiin asioihin vauvat sitten kiinnittävät huomiota ja kohdistavat rajallisia kehittyviä 

tarkkaavaisuusresurssejaan? Seuraavaksi tarkastellaan vuorovaikutuksen kannalta äärimmäisen 
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tärkeän visuaalisen ärsykkeen, kasvonilmeen, merkitystä vauvan havaintoympäristössä tämän 

kehittyessä yhä taitavammaksi sosiaalisen maailman tulkitsijaksi. 

 

1.4. Pelon ilmeen vaikutus tarkkaavaisuuteen 

 

Kasvonilmeet välittävät sosiaalisen kanssakäymisen kannalta äärimmäisen tärkeää tietoa 

ympäröivästä maailmasta ja oikeanlainen reagointi näihin viesteihin on ollut evolutionaarisesti 

tärkeää selviytymisen kannalta. Ihmisten havaitsemis- ja tarkkaavaisuustoiminnot ovatkin 

kehittyneet suosimaan selviytymisen kannalta tärkeiksi osoittautuneita ominaisuuksia ympäristön 

ärsykkeissä (Vuilleumier, 2005). Erityisesti vaaraa tai uhkaa välittävien viestien on havaittu 

kiinnittävän huomion hyvin nopeasti ja jokseenkin automaattisesti (Eastwood, Smilek & Merikle, 

2001; Lundqvist & Öhman, 2005; Öhman, Lundqvist, & Esteves, 2001). Pelkoon liittyvät kuvat, 

kuten hämähäkit sekä pelokas ja vihainen ilme saavat aikaan monentasoisen tehostuneen 

tarkkaavaisuusreaktion, joka näkyy niin ulkoisen käyttäytymisen tasolla kuin 

aivokuvantamismenetelmillä mitattuna (Vuilleumier, 2005). Esimerkiksi useita objekteja 

samanaikaisesti esitettäessä ihmiset tunnistavat nopeimmin käärmeet ja hämähäkit sekä vihaiset 

kasvot emotionaalisesti neutraalien vastaavanlaisten kuvien joukosta (Fox ym., 2000; Öhman ym., 

2001). Tämä yleinen taipumus tunnistaa nopeasti evolutionaarisesti merkityksellisiä uhkaärsykkeitä 

havaitaan niin vauvaiässä, lapsilla kuin aikuisilla (LoBue & DeLoache, 2008; LoBue, 2009).  

Kokemusten myötä uhkaaviksi tulkittavien visuaalisten ärsykkeiden, kuten käärmeen tai 

puukon, lisäksi myös vaaraa viestittävien sosiaalisempien merkkien, erityisesti pelokkaan 

kasvonilmeen on havaittu kiinnittävän aikuisten tarkkaavaisuuden tehostuneesti (Georgiou ym., 

2005; Vuilleumier, 2005). Toisen ihmisen kasvoilla havaittava pelokas ilme saa aikuiset 

kiinnittämään huomionsa tähän ilmeeseen todennäköisemmin ja irrottamaan tarkkaavaisuutensa 

hitaammin iloiseen tai neutraaliin ilmeeseen verrattuna (Georgiou ym., 2005; Pourtois, Grandjean, 

Sander, & Vuilleumier, 2004). Aivokuvantamismenetelmien avulla on osoitettu suurempi aktivaatio 

pelokasta ilmettä esittävien kasvojen kohdalla niillä aivokuoren alueilla, jotka liittyvät kasvojen 

havaitsemiseen (Vuilleumier, 2005). Samanlainen pelokkaaseen kasvonilmeeseen liittyvä 

tarkkaavaisuusvinouma on useissa tutkimuksissa todettu jo 7 kuukauden ikäisillä lapsilla, joiden on 

havaittu omaehtoisesti katselevan pidempään pelokkaita kuin iloisia kasvoja (Kotsoni ym., 2001; 

Nelson & Dolgin, 1985; Leppänen, Moulson, Vogel-Farley, & Nelson, 2007). Aivokuoren 

kasvonilmejärjestelmien kehittymistä on tutkittu elektrofysiologisesti EEG:n 

(elektroenkefalografia) avulla aivojen tapahtumasidonnaisia jännitevasteita (ERP, event related 

potentials) mittaamalla. Vauvoilla tehdyillä ERP-tutkimuksilla on osoitettu, että pelokkaan 
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kasvonilmeen erityisyys havaintokohteena näkyy myös aivovasteilla mitattuna. Tarkkaavaisuuden 

suuntaamista ja tiedonkäsittelyä heijastava aivovaste on 7 kuukauden ikäisillä suurempi heidän 

katsoessaan pelokasta kasvonilmettä iloisiin ja neutraaleihin kasvoihin verrattuna (de Haan, Belsky, 

Reid, Volein & Johnson, 2004; Leppänen ym., 2007; Nelson & de Haan, 1996; Peltola, Leppänen, 

Mäki, & Hietanen, 2009). Pelokkaan kasvonilmeen kohdalla havaitun voimakkaamman aivovasteen 

on tulkittu viittaavan niin ilmeiden varhaiseen tunnistuskykyyn kuin kasvonilmeen vaikutukseen 

aivokuorella tapahtuvaan prosessointiin. 

On kuitenkin esitetty, että tämän varhaisen tarkkaavaisuuden tehostuneen suuntaamisen 

taustalla ei ole pelon ilmeen uhkaa viestittävä merkitys sinänsä, vaan pelokkaiden kasvojen 

visuaaliset ominaisuudet tai ilmeen uutuus ärsykkeenä. Vauvojen vielä kehittyvän näkökyvyn 

vuoksi pelokkaissa kasvoissa havaittavissa olevien matalataajuisten ominaisuuksien (esimerkiksi 

suurentuneet silmät) on ajateltu kiinnittävän vauvan tarkkaavaisuuden ilmeen sosiaalisemman 

merkityksen sijaan. Tätä tulkintaa vastaan todistavat kuitenkin löydökset, joiden mukaan pelkät 

suurentuneet silmät neutraaleissa kasvoissa eivät kiinnitä vauvojen tarkkaavaisuutta samalla tavalla 

(Peltola, Leppänen, Vogel-Farley, Hietanen, & Nelson, 2009). 

Pelokkaiden kasvojen suosiminen saattaa myös heijastaa kasvojen uututta ärsykkeenä, sillä 

tämän ikäiset vauvat eivät välttämättä ole aikaisemmin ympäristössään altistuneet pelokkaille 

kasvoille (Nelson & de Haan, 1996; Vaish, Grossmann, & Woodward, 2008). Vauvoille 

epätyypillisiksi arvioituihin kasvonilmeisiin (kuten täyteen puhalletut posket) ei kuitenkaan Peltolan 

ja kumppaneiden (2008) tutkimuksessa havaittu liittyvän samankaltaista tarkkaavaisuuden 

tehostumista, minkä tulkittiin kertovan pelon ilmeen erityisyydestä, eikä niinkään sen 

uutuusarvosta. Tätä tulkintaa tukevat myös tulokset, joiden mukaan vielä 5 kuukauden iässä pelokas 

kasvonilme ei aiheuta 7 kuukauden ikäisillä havaittavaa tarkkaavaisuuden tehostunutta 

suuntaamista (Peltola ym., 2009a). Pelokas kasvonilme on viiden kuukauden ikäiselle varmasti 

ärsykkeenä yhtä uusi kuin 7 kuukauden ikäiselle, mutta minkäänlaista tarkkaavaisuuden 

tehostumista ei katseluajoissa tai aivovasteissa havaittu. Tämä löydös ei kerro ainoastaan pelon 

ilmeen erityisyydestä ärsykkeenä, vaan myös nopeasta, noin puolen vuoden iässä tapahtuvasta 

yleisemmästä kasvonilmeiden havaitsemis- ja tarkkaavaisuustoimintojen kehittymisestä. 

Aikuisilla tehtyjen tutkimusten perusteella tiedetään, että emotionaalisen informaation 

prosessointiin aivotasolla liittyy niin yleisiä hermoverkkoja kuin eritytyneitä rakenteita eri tunteille 

(Adolphs, 2002). Näihin kasvonilmeiden havaitsemisessa ja niiden arvioimisessa tärkeisiin 

emootiojärjestelmiin kuuluu useita osia niin aivojen syvemmiltä alueilta kuin aivokuorelta. 

Emotionaalisen informaation prosessoinnin kannalta tärkeä subkortikaalinen aivoalue on amygdala, 

jonka on todettu aktivoituvan erityisesti kasvonilmeitä havaittaessa (Hariri, 2003; Davis & Whalen, 
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2001). Amygdalassa tapahtuu varhaista emotionaalisen ärsykeinformaation käsittelyä ja sen on 

osoitettu liittyvän erityisesti uhan havaitsemiseen ympäristössä sekä pelon tunteen prosessoimiseen 

(Pourtois, Schettino, & Vuilleumier, 2012; Vuilleumier, 2005). Myös etuotsalohkon 

tarkkaavaisuuden ja tunnereagoinnin säätelyyn osallistuvien alueiden ja amygdalan välillä on 

havaittu toiminnallisia yhteyksiä kasvonilmeitä prosessoitaessa (Pezawas ym., 2005). Amygdalan 

rooli havaitsemistoiminnoissa liittyy erityisesti sen vaikutukseen tarkkaavaisuuden suuntaamiseen. 

Uhkaaviin ärsykkeisiin reagointi on amygdalassa jokseenkin automaattista ja aisti-informaatio 

kulkee amygdalasta nopeasti subkortikaalista reittiä aivokuorelle, mikä mahdollistaa 

tarkkaavaisuuden nopean suuntaamisen uhan kohteeseen (esim. Pourtois ym., 2012; Johnson, 

2005b). Useat vauvoilla tehdyt ERP-tutkimukset mukailevat aikuisilla havaittuja löydöksiä 

emootioiden prosessoinnissa (Leppänen & Nelson, 2009; de Haan, Johnson, & Halit, 2007). 

Vauvoilla olisi näiden tutkimusten perusteella jo olemassa aikuisten kaltainen hermoverkko, joka 

aktivoituu erityisesti uhkaa viestittävän pelokkaan kasvonilmeen kohdalla ja joka vaikuttaa 

aktivaatioon aivokuoren havainto- ja tarkkaavaisuusverkostoissa On myös esitetty, että jo 7 

kuukauden ikäisillä vauvoilla ilmeen emotionaalinen sisältö vaikuttaa kasvonilmeiden 

havaitsemiseen hyvin varhaisessa vaiheessa havaintoprosessia (Leppänen ym., 2007).  

Pelon ilmeen vaikutusta tarkkaavaisuustoimintoihin on tutkittu myös kehollisen reagoinnin 

tasolla sydämen sykkeen muutosta mittaamalla. Tarkkaavaisuuden suuntautuminen ulkoiseen 

ärsykkeeseen näkyy aikuisilla sykkeen nopeana hetkellisenä laskuna (Graham & Clifton, 1966). 

Sykkeen nopea lasku liittyy siis tarkkaavaisuuden suuntaamiseen kohti ärsykettä kun taas 

syketaajuuden pysyminen alhaisena pidempään viittaa tahdonalaiseen tarkkaavaisuuden ylläpitoon 

ja tarkkaavaisuuden kohteena olevan ärsykkeen prosessointiin (esim. Reynolds & Richards, 2007). 

Tämän sykkeen nopean alenemisen on osoitettu olevan voimakkaampaa negatiivisten ärsykkeiden, 

kuten vihaisten kasvojen kohdalla (Bradley, 2009; Bradley, Lang, & Cuthbert, 1993; Kolassa & 

Miltner, 2006), mikä saattaa kuvastaa uhan merkkien havaitsemiseen liittyvää pakenemisrefleksiä 

(Bradley, 2009). Samanlainen sykkeen nopea lasku negatiivisten kuvien kohdalla on osoitettu myös 

7-10 vuotiailla lapsilla (McManis, Bradley, Berg, Cuthbert, & Lang, 2001). Vauvoilla sykkeen 

laskun on havaittu olevan suurempaa pelokkaisiin kasvoihin neutraaleihin ja iloisiin kasvoihin 

verrattuna (Leppänen ym., 2010; Peltola, Leppänen, & Hietanen, 2011). Sykkeen muutosta 

kontrolloivien aivojen syvempien osien hermoverkot ovat yhteydessä kasvonilmeinformaation 

käsittelyyn osallistuviin hermostollisiin järjestelmiin, erityisesti amygdalaan (Kapp, Supple, & 

Whalen, 1994), mikä osaltaan selittänee näitä kasvonilmeiden prosessointiin liittyviä kehollisia 

reaktioita.  
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1.2. Kasvonilmeiden tärkeys sosiaalisessa viestinnässä 

 

Noin puolen vuoden iässä kasvonilmeisiin liittyvä prosessointi kehittyy siis nopeasti. 

Kasvonilmeiden erottelu- ja luokittelukyvyn lisäksi vauvojen tulee kyetä liittämään kasvonilmeet 

kontekstiin ymmärtääkseen kasvonilmeiden välittämiä sosiaalisia viestejä. Kasvonilmeitä käytetään 

kommunikaation apuna varhaisessa vuorovaikutuksessa ja niiden avulla huoltaja voi auttaa lastaan 

ymmärtämään ympäröivää maailmaa. Vauvat, ja ihmiset yleensä, oppivat ympäröivästä 

maailmastaan ennen kaikkea muita havainnoimalla. Tätä assosiatiivista sosiaalista oppimista 

huoltajat käyttävät hyväkseen yhdistäessään emotionaalisen reaktion johonkin tiettyyn objektiin 

vauvan ympäristössä (Herrmann, Call, Hernandez-Lloreda, Hare, & Tomasello, 2007). 

Ensimmäisen ikävuoden lopulla vauvat alkavatkin hyödyntää kasvonilmeitä ulkoisten tapahtumien 

tulkitsemiseen. Positiivinen tunneilme huoltajan kasvoilla rohkaisee lasta jatkamaan 

tutkimusmatkaansa, kun taas negatiivinen tunneilmaus liitettynä johonkin ympäristön tapahtumaan 

opettaa lapsen ymmärtämään kyseisen tilanteen vaaran itselleen. 

Miten ymmärrys positiivisten ja negatiivisten emootioiden merkityksestä sitten kehittyy? 

Aluksi vanhempien kasvoilla näkyvät tunneilmaukset kuvastavat lähinnä positiivisia tunteita heidän 

kutsuessa vauvaa kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja vauvat kehittyvät aluksi 

tunnistamaan kasvoilta iloa juuri vanhempien tarjoaman positiivisesti värittyneen tunneilmapiirin 

vuoksi (Malatesta & Haviland, 1982). Vauvan elinympäristön ja itsenäisyyden laajentuessa 

ensimmäisen ikävuoden loppupuolella vanhempien kasvoilta välittyy enemmän muitakin 

tunneilmauksia, kuten pelkoa ja vihaa. Vauvan kehittyessä ja itsenäistyessä erityisesti liikkumaan 

oppimisen myötä huoltajien esittämät negatiivisten tunteiden ilmaisut lisääntyvät ja niiden merkitys 

lapselle, samoin kuin ymmärrys ilmeiden todellisista sosiaalisista viesteistä kasvaa (Campos ym., 

2000). Jo vuoden ikäiset vauvat kykenevät liittämään emotionaalisia merkityksiä johonkin 

ympäristössä havaitsemaansa objektiin. Mumme ja Fernald (2003) havaitsivat esineeseen liittyneen 

kasvonilmeen vaikuttavan vauvan käyttäytymiseen kyseistä esinettä kohtaan 12 kuukauden ikään 

mennessä. Samoin ensimmäisen ikävuoden loppuun mennessä vauvat kohdistavat enemmän 

tarkkaavaisuuttaan sosiaalisessa tilanteessa toisen ihmisen negatiiviseen tunnereaktioon 

liittyneeseen ärsykkeeseen (Carver & Vaccaro, 2007). Samankaltainen tarkkaavaisuuden 

tehostuminen on Hoehlin ja kumppaneiden mukaan (Hoehl, Palumbo, Heinisch, & Striano, 2008; 

Hoehl & Striano, 2010) havaittavissa jo 6-7 kuukauden ikäisillä vauvoilla, mutta vain jos pelokkaan 

kasvonilmeen aiheuttaja on selkeästi osoitettu (katse on suunnattu kohti esinettä). On kuitenkin 

esitetty, että vasta toisen ikävuoden aikana vauvat alkavat ymmärtää aikuisen tunnereagoinnilla 

olevan seurauksia heille itselleen (Pons, Lawson, Harris, & de Rosnay, 2003).  
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Puolen vuoden ikäiset lapset eivät siis todennäköisesti vielä täysin tiedä negatiivisten 

ilmeiden todellista merkitystä, mutta jo 12 kuukauden ikäisten lasten on todettu ymmärtävän pelon 

ilmeen viestittävän tietoa mahdollisesta vaarasta ympäristössä. Vuoden ikäiset vauvat eivät 

esimerkiksi lähde ylittämään pudotukselta näyttävää kohtaa klassisessa näköjyrkännekokeessa, kun 

vanhemman kasvoilla on pelokas ilme (Sorce ym., 1985). Pelon ilmeen muuttuminen sosiaalisesti 

merkityksellisemmäksi heijastanee liikkumaan oppimisen myötä tärkeäksi muodostuvaa sosiaalista 

varmistusta eli toisen ihmisen emotionaalisen reaktion käyttämistä apuna uuden tai epäselvän 

tilanteen tulkitsemisessa (Campos ym., 2000; Feinman, 1983). Lapsen alkaessa liikkua itsenäisesti 

huoltaja ei enää kommunikoi lapsen kanssa ainoastaan kasvokkain, vaan viestintään tarvitaan 

fyysisen etäisyyden ylittävää kommunikointia, erityisesti kasvonilmeitä, ohjaamaan ja säätelemään 

lapsen käyttäytymistä. Ympäristöä tutkiessaan lapsi katsoo usein vanhempaansa tulkintavahvistusta 

tilanteelle pyytäen ja tällä tavalla tarkistaa ympäristön turvallisuuden tai vaarallisuuden. Näihin 

lapsen esittämiin tulkinta- tai vahvistuspyyntöihin vanhempi vastaa siis johonkin etäiseen objektiin 

viittaavalla kommunikoinnilla eli kasvonilmeillä ja ääniohjeilla.  

Tunneilmausten paremman ymmärtämisen ja esittämisen taustalla on ympäristön 

laajenemisen lisäksi hermostollinen kehitys: monimutkaisemmat emootiot vaativat kehittyneempiä 

hermostollisia mekanismeja. Syntyessään vauvojen aivot ovat kehittyneet rakenteellisesti, mutta 

aivojen toiminnallinen järjestyminen tapahtuu vasta syntymän jälkeen hermoston osien ja 

laajenevien hermoverkkojen tullessa käyttöön (esim. O’Hare & Sowell, 2008). Tämä toiminnallinen 

järjestyminen perustuu aivojen plastisiteettiin eli kykyyn muovautua ympäristön ja elimistön 

tarpeiden vaikutuksesta. Muovautumista tapahtuu joko kokemusta odottavasti (experience-

expectant) tai kokemuksista riippuvaisesti (experience-dependant). Kokemusta odottavaan 

kehitykseen liittyvät herkkyyskaudet, jolloin aivot ovat erityisen alttiita tietyntyyppisille 

kokemuksille (Greenough & Black, 1987). Leppänen ja Nelson (2009) ovat tältä pohjalta luoneet 

mallin emootioiden prosessoinnin liittyvän hermoverkon kehityksestä. Sen mukaan varhaiset 

tunneinformaation käsittelyn taidot perustuvat kokemusta odottavan mekanismin toiminnalliseen 

ilmaantumiseen, joka muovautuu tietyistä lajityypillisistä emootioiden ilmauksista, kuten 

kasvonilmeistä. Tämän hermoverkon perusta muokkautuu yksilöllisten kokemusten myötä 

heijastaen kokemuksesta riippuvaa komponenttia prosessoinnin kehittymisessä. Näin ollen 

kasvonilmeiden emotionaalisen informaation prosessoinnin kehittymisellä ajatellaan olevan 

jokseenkin automaattinen biologinen pohja, josta yksilöllisten kokemusten kautta muovautuu 

ensimmäisten ikävuosien aikana havaittava yksilöllinen kasvonilmeprosessoinnin kehityskulku.  

 Tunnepitoisen informaation vaikutus tarkkaavaisuuteen jo vauvaiässä on siis selvä. Puolen 

vuoden ja ensimmäisen ikävuoden välillä tapahtuu paljon kehitystä kasvoilla välitettävien 
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emotionaalisten viestien havaitsemiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyvissä toiminnoissa ja tästä 

kehityksestä lisätiedon saaminen onkin tämän tutkimuksen tavoitteena.  

 

1.5. Yhteenveto ja tutkimusongelmat 

  

Viime vuosina on saatu lisää tietoa siitä, miten ärsykkeiden emotionaalinen sisältö vaikuttaa 

tarkkaavaisuuden eri osaprosesseihin. Tiedetään, että ensimmäisen ikävuoden aikana tapahtuu 

paljon nopeaa kehitystä tarkkaavaisuustoimintojen sekä kasvonilmeisiin liittyvän prosessoinnin 

osalta. Tiedetään myös, että erityisesti pelokas kasvonilme saa aikaan tehostuneen 

tarkkaavaisuusreaktion noin puolen vuoden ikäisillä vauvoilla. Varhaisten 

tarkkaavaisuustoimintojen ja emotionaalisen informaation prosessoinnin vuorovaikutuksen 

kehittymisestä tulisi kuitenkin saada kattavampaa tietoa. Kokonaiskuva erityisesti pelon ilmeen ja 

tarkkaavaisuustoimintojen vuorovaikutuksen kehittymisestä ja sen ajoittumisesta puuttuu. 

Tarvitaankin tarkempaa tutkimustietoa siitä, miten tarkkaavaisuuden ja emotionaalisen informaation 

käsittelyn toiminnot ensimmäisen ikävuoden aikana kehittyvät. 

Olen tässä johdannossa käsitellyt emotionaalisen informaation ja erityisesti kasvonilmeiden 

prosessoinnin sekä visuaalisen tarkkaavaisuuden ja näiden toimintojen välisen vuorovaikutuksen 

kehittymistä. Varhaisessa emotionaalisen informaation prosessoinnissa erityisen tärkeää on 

kasvonilmeiden tunnistamisen kehittyminen. Vauvat pystyvät luokittelemaan joitakin kasvonilmeitä 

noin puolen vuoden iässä, mutta ilmeiden todellisen emotionaalisen sisällön ymmärtäminen 

kehittyy todennäköisesti vasta ensimmäisen ikävuoden loppupuolella. Pelon ilmauksen erityisyys 

on havaittavissa 7 kuukauden ikäisillä vauvoilla, jotka suuntaavat tarkkaavaisuutensa tehostuneesti 

pelkoa ilmaisevaan kasvoon. Ensimmäisen ikävuoden jälkimmäisellä puoliskolla tapahtuu niin 

emotionaalisen informaation prosessoinnissa kuin tarkkaavaisuustoiminnoissa nopeaa kehittymistä, 

jonka seurauksena vauvat kykenevät kohdistamaan tarkkaavaisuusresurssejaan tahdonalaisemmin ja 

oppimaan ympäristönsä objektien emotionaalisista sisällöistä toisten ihmisten kasvoilla havaittavien 

ilmeiden avulla. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten emotionaalisen informaation vaikutus 

tarkkaavaisuustoimintoihin kehittyy ensimmäisen ikävuoden aikana. Kasvonilmeiden vaikutusta 

tarkkaavaisuustoimintoihin tutkittiin 5, 7, 9 ja 11 kuukauden ikäisillä vauvoilla. Tutkimuksessa 

tarkasteltiin tarkkaavaisuustoimintojen kehittymistä emotionaalista informaatiota prosessoitaessa 

yleisesti sekä erityisemmin pelon ilmeen vaikutusta tarkkaavaisuuteen eri-ikäisillä 

vauvoilla. Tarkkaavaisuustoimintoja ja erityisesti tarkkaavuuden suuntaamista tutkittiin niin 

sanotulla overlap-paradigmalla (Aslin & Salapatek, 1975). Koeasetelmassa vauvoille esitetään 
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aluksi kohdeärsyke, jonka jälkeen näkökentän reunalle ilmestyy häiritsevä ärsyke. 

Tarkkaavaisuuden kohdentamisesta kertoo siirtääkö vauva katseensa kohdeärsykkeenä toimivasta 

kasvonilmekuvasta kohti häiriöärsykettä ja kuinka nopeasti tämä tapahtuu. Tarkkaavaisuutta 

mittaavina riippuvina muuttujina tutkimuksessa oli katseen siirtymisen todennäköisyys kohti 

häiriöärsykettä ja takaisin kohdeärsykkeeseen sekä kasvokuvan katseluaika. 

Ensimmäiseksi tutkittiin tarkkaavaisuustoimintojen kehittymistä tarkastelemalla eri ikäisten 

vauvojen välisiä eroja tarkkaavaisuusreaktioissa. Tarkkaavaisuuden tahdonalainen ohjaaminen 

alkaa kehittyä noin puolen vuoden iässä ja tämän oletettiin näkyvän erityisesti iän myötä kasvavana 

kykynä estää automaattinen katseen siirtyminen huomion kohteena olevasta ärsykkeestä näkökentän 

reunaan esitettyyn ärsykkeeseen. Viiden kuukauden ikäisten vauvojen oletettiinkin tekevän 

enemmän katseen siirtoja kohti häiriöärsykettä kuin 7, 9 ja 11 kuukauden ikäisten vauvojen. 

Toiseksi tutkittiin kasvonilmeen ja tarkkaavaisuusreaktioiden riippuvuutta toisistaan ja tämän 

vuorovaikutuksen kehittymistä ensimmäisenä ikävuotena. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että 

pelon ilme tehostaa 7, mutta ei 5 kuukauden ikäisten lasten tarkkaavaisuutta (Peltola ym., 2009a). 

Oletuksena olikin, että 5 kuukauden ikäisillä vauvoilla kasvonilmeiden välille ei synny eroa 

tarkkaavaisuusreaktioissa, mutta 7 kuukauden iästä alkaen tarkkaavaisuuden oletettiin suuntautuvan 

voimakkaammin pelokkaita kuin iloisia tai neutraaleja kasvokuvia kohti. Tämän tarkkaavaisuuden 

voimakkaamman suuntaamisen oletettiin näkyvän vähäisempinä katseen siirtoina kohti 

häiriöärsykettä sekä pidempänä kasvokuvan katseluaikana pelokkaan kasvonilmeen kohdalla. 

Tämän lisäksi tarkasteltiin pelokkaan kasvonilmeen vaikutusta sydämen syketaajuuden 

vaihteluun. Tarkkaavuuden suuntaaminen näkyy nopeana syketaajuuden laskuna visuaalisia 

ärsykkeitä nähtäessä. Tämän syketaajuuden laskun on aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu olevan 

voimakkaampaa pelokkaan kuin iloisten tai neutraalien kasvonilmeiden kohdalla 7 kuukauden 

ikäisillä vauvoilla (Leppänen ym., 2010; Peltola ym., 2011). Pelokkaan kasvonilmeen oletettiinkin 

aiheuttavan syketaajuuden voimakkaamman alenemisen 7, 9 ja 11 kuukauden ikäisillä vauvoilla 

iloisiin ja neutraaleihin kasvoihin verrattuna. Viiden kuukauden ikäisillä vauvoilla sen sijaan tätä 

voimakkaampaa laskua ei oletettu havaittavan, sillä vielä 5 kuukauden iässä pelokas kasvonilme ei 

aiheuta behavioraalisella tasolla nähtävää tarkkaavuuden tehostunutta suuntaamista pelokkaaseen 

kasvonilmeeseen (Peltola ym., 2009). 

 

 



 

 14 

2. MENETELMÄT 

  

2.1. Koehenkilöt 

 

Koehenkilöt olivat 5-11 kuukauden ikäisiä pirkanmaalaisia lapsia. Pirkanmaan alueen 

väestörekisteristä valittiin satunnaisesti rekrytoitaviksi sellaisia perheitä, joiden lapsi oli oikean 

ikäinen tutkimuksen ajankohtana (5, 7, 9 tai 11 kuukautta). Vanhemmille lähetettiin kutsu, jossa 

kerrottiin tutkimuksesta ja tiedusteltiin vanhempien halukkuutta osallistua lapsensa kanssa 

tutkimukseen. Vanhemmat ilmoittivat kiinnostuksestaan lähettämällä osallistumiskaavakkeen 

vastauslähetyksenä, jonka jälkeen vanhempiin oltiin yhteydessä puhelimitse ja sovittiin 

tutkimusaika. Tutkimukseen osallistui yhteensä 113 tervettä lasta, jotka olivat tutkimuksen 

toteuttamishetkellä ± 7 päivän ikäisiä kohdeiästään. Tutkimukseen otettiin mukaan ainoastaan  

lapsia, jotka olivat syntyneet täysiaikaisina ja joiden syntymäpaino oli > 2400 g. Analyyseista 

karsittiin pois kaksi keskosena syntynyttä lasta (yksi 5 ja yksi 7 kuukauden ikäinen). Tutkimukseen 

osallistuneiden lasten ikä- ja sukupuolijakaumat on kuvattu taulukossa 1. Tampereen alueen 

ihmistieteiden eettinen lautakunta on antanut tutkimuksesta myönteisen lausunnon. 

  

 

 

TAULUKKO 1. Koehenkilöiden ikä- ja sukupuolijakauma 

 5 kk 7 kk 9 kk 11 kk 

n 29 29 29 26 

Tyttöjä 16 8 10 12 

Ikä päivissä ka 153 216 274 336 

Ikä päivissä kh 4.14 4.41 3.79 2.93 

 

	  

 

2.2. Koeasetelma ja kokeen kulku 

  

Vanhemman saavuttua tutkimustilaan lapsensa kanssa kerrottiin hänelle aluksi yleisesti 

tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta sekä kokeen kulusta. Vanhemmille annettiin vielä mahdollisuus 

kysellä tutkimuksesta ja kokeesta, jonka jälkeen he allekirjoittivat tutkimussuostumuksen. 
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Vanhemmille tehtiin myös selväksi, että he voivat missä vaiheessa tahansa keskeyttää tutkimuksen 

tai pitää tarvittaessa taukoa. Koetilanteen jälkeen vanhemmille annettiin mukaan kotona 

täytettäväksi lapsen temperamenttipiirteitä selvittävä kyselylomake, joka pyydettiin palauttamaan 

postitse mukana olleessa vastauskuoressa. 

Tutkimuksen ärsykkeinä käytettiin värillisiä kuvia pelokasta, iloista tai neutraalia 

kasvonilmettä esittävistä kahden eri naismallin kasvoista. Näiden ilmekuvien lisäksi ärsykesarjassa 

oli mukana 3-4 kuvaa apinan kasvoista, joiden tarkoitus oli pitää vauvan mielenkiintoa ärsykkeisiin 

yllä. Kasvot näytettiin kuvassa valkoista taustaa vasten ja kuvista oli poistettu kaikki kasvojen 

ulkopuoliset piirteet. Mallien esittämien kasvonilmeiden tyypillisyys testattiin etukäteen 

näyttämällä kuvia joukolle aikuisia (n =18), jotka arvioivat 7-portaisella asteikolla kuinka hyvin 

kasvonilmeet esittivät edustamiaan tunteita. Niin iloisten kasvonilmeiden (ka = 5.9) kuin 

pelokkaiden ilmeiden (ka = 6.2) koettiin edustavan tyypillistä kyseisen tunnekategorian ilmettä. 

Kasvojen esittämiseen käytettiin niin sanottua overlap-tehtävää, jossa keskellä kuvaa esitetään 

visuaalinen kohdeärsyke ja samanaikaisesti kuvan sivulla häiritsevä ärsyke (Aslin & Salapatek, 

1975).  

Kasvot esitettiin vauvoille hämärässä huoneessa noin 60 cm etäisyydellä sijaitsevalta 

tietokoneen näytöltä Neuroscan Stim2 -ohjelmiston avulla heidän istuessa vanhempansa sylissä. 

Näyttö oli kooltaan 19” ja sen ympärille oli asetettu mustat sermit sulkemaan pois mahdollisia 

häiriötekijöitä. Tietokonemonitorin yläpuolella oli huomaamaton videokamera, jonka avulla 

taltioitiin lapsen katsereaktioita DVD-levylle myöhempää analysointia varten ja kontrolloitiin 

ärsykkeiden esittämistä. Ennen jokaista kasvonilmettä ruudulla esitettiin värikäs merenalainen kuva 

animaatioelokuvasta Nemoa etsimässä kiinnittämään lapsen huomio keskelle näyttöä. Lapsen 

katseen ollessa kiinnittyneenä tähän väliärsykkeeseen näkymättömissä sermin takana ollut 

kokeenjohtaja esitti lapselle ilmekuvan nappia painamalla. 700 millisekuntia (ms) ilmekuvan 

esittämisen jälkeen kasvojen oikealle tai vasemmalle puolelle ilmestyi 2000 ms ajaksi 

mustavalkoinen shakkiruutu- tai pallokuvioinen ärsyke, joka sijaitsi aina 13.6° kasvojen sivulla. 

Tämän häiriöärsykkeen tarkoituksena oli kohdistaa lapsen tarkkaavaisuus näytön reunalle, pois 

kasvokuvaärsykkeestä. Ilmekuvia ja kasvojen reunoille ilmestyviä häiriöärsykkeitä on 

havainnollistettu kuvassa 1.  

Ilmeet esitettiin satunnaisessa järjestyksessä siten, ettei yhtä kasvonilmettä esitetty enempää 

kuin kaksi kertaa peräkkäin, eikä häiriöärsyke ilmestynyt samalle puolelle kasvoja enempää kuin 

kolme kertaa peräkkäin. Jokainen lapsi katseli kokeen aikana vain yhden mallin ilmekuvia. 

Ilmekuvia esitettiin lapselle siihen asti, että kokeenjohtaja katsoi esityskertojen määrän riittäväksi 

tai lapsi alkoi liikehtiä liikaa. Esityskertoja oli yhtä lasta kohden noin 54 (ka= 54.45, kh= 12.16, 



 

 16 

vaihteluväli = 27 - 85).  

Näytettyjen koekierrosten kokonaismäärät erosivat eri-ikäisten lasten välillä (F = 13.37, df = 

3, p < .001). Viiden (ka = 61.37, kh = 10.43) ja 11 kuukauden ikäisillä (ka =59.73, kh = 15.23) 

koekierroksia oli enemmän kuin 7 (ka = 51.71, kh = 7.75) ja 9 (ka = 45.61, kh = 6.98) kuukauden 

ikäisillä. Lisäksi kuviin tottuminen tapahtuu nopeasti tämänkaltaisessa tutkimuksessa, jossa 

toistuvat samat visuaaliset kuvaärsykkeet (Peltola, ym., 2011). Näiden seikkojen vuoksi tilastollisiin 

analyyseihin otettiin mukaan vain 5 ensimmäiseksi esitettyä kasvonilmettä kustakin 

ilmekategoriasta. Myös aikaisemmissa katseen siirtymistä ja sydämensykereaktioita tarkastelleissa 

tutkimuksissa on useimmiten analysoitu sama määrä koekierroksia (esim. Courage ym., 2006, 

Peltola ym., 2008).	  	  

	  

	  

	   	  
KUVA 1. Esimerkki koekierroksesta 
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2.3. Aineiston analysointi 

 

2.3.1. Muuttujat 

 

Tutkimuksen aineisto jakautui silmänliikeaineistosta saatuihin katseen siirtymisen reaktioaika- ja 

todennäköisyysmuuttujiin sekä sykeaineistosta saatuihin syketaajuuden vaihtelu -muuttujiin. 

Kaikkien tutkittujen muuttujien tarkoituksena oli mitata lapsen tarkkaavaisuusreaktioita esitettyyn 

häiriöärsykkeeseen. Riippuvina muuttujina tutkimuksessa olivat lapsen katseen siirtymisen 

todennäköisyys sekä syketaajuuden muutos 500 ms, 1000 ms, 1500 ms, 2000 ms ja 2500 ms 

kasvokuvan esittämisen jälkeen. Tämän lisäksi riippuvina muuttujina käytettiin myös 

kasvonilmeärsykkeen katseluaikaa sekä todennäköisyyttä siirtää katse takaisin ilmekuvaan 

häiriöärsykkeen näkemisen jälkeen. Keskeisin tarkkaavaisuutta mittaava muuttuja oli katseen 

siirron todennäköisyys (n = 105), sillä katseluaika-muuttujan kohdalla tilastollisista analyyseista 

karsiutui pois useita koehenkilöitä. Katseluajan analyyseihin mukaan otettujen koehenkilöiden 

määrä jäi poissulkukriteerien käyttämisen jälkeen 59:ään, mikä heikentää kyseisen muuttujan 

tilastollista luotettavuutta. Häiriöärsykkeen katseluaika ei tässä tutkimuksessa ollut analyyseissa 

mukana lainkaan, sillä analyyseihin kelpuutettujen koehenkilöiden määrä jäi joidenkin ikäryhmien 

osalta hyvin pieneksi (n = 9 - 14). 

 

2.3.2. Silmänliikeaineiston analysointi 

 

Katsereaktiotallenteet analysoitiin VirtualDubMod-ohjelman avulla kuva kuvalta, jolloin katseen 

mahdollinen siirtyminen kuvan keskeltä sivulle kohti häiriöärsykettä pystyttiin rekisteröimään 40 

ms tarkkuudella. Reaktioaikojen saamiseksi DVD-tallenteilta rekisteröitiin manuaalisesti lapsen 

katseen siirtyminen ilmekuvasta ruudun keskeltä sivulle kohti häiriöärsykettä sekä katseen 

kohdistaminen takaisin ilmekuvaan ruudun keskelle. Katseen siirtymisen merkkinä pidettiin 

ensimmäistä kuvaruutua, jossa vauvan silmät alkoivat liikkua kohti häiriöärsykettä. DVD-

tallenteiden avulla laskettiin myös kaikkien kasvonilmeiden kohdalla katseen siirtymisten määrästä 

erikseen prosentuaaliset arvot sille, kuinka todennäköisesti katse siirtyi ilmekuvasta kohti 

häiriöärsykettä ja myös todennäköisyys katseen siirtymiselle takaisin näytön keskelle kohti  

kasvoja. Ne ilmekuvien esittämiskerrat, joilla lapsen katse ei ollut kiinnittyneenä kuvan keskelle tai 

katseen siirtymistä oli vaikea arvioida lapsen liiallisen liikehdinnän tai suljettujen silmien takia, 

merkittiin huonoiksi ja jätettiin huomioimatta analyyseja tehtäessä. Myös lapsen katseen liian 

varhainen siirtyminen (ennen 160 ms) tai muualle kuin tarkoitettuun häiriöärsykkeeseen katsominen 
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johti kyseisen esittämiskerran pois sulkemiseen. DVD-tallenteiden analysoija ei ollut tietoinen 

kunkin tutkimuksen koejärjestyksestä, eikä näin ollen tiennyt mihin suuntaan lapsen olisi kullakin 

koekierroksella kuulunut katsoa.  

 Katsereaktioaineiston tilastollisiin analyyseihin otettiin mukaan yhteensä 104 lasta (5 kk: n 

= 25, 7 kk: n = 26, 9 kk: n = 28, 11 kk: n = 25). Mukaanottokriteerinä oli vähintään kaksi 

onnistunutta koekierrosta jokaisen kasvonilmeen kohdalla. Viiden kuukauden ikäisistä lapsista 

kolme ja 9 kuukauden ikäisistä lapsista yksi koehenkilöä jäi analyysien ulkopuolelle DVD-

tallenteissa ilmenneiden teknisten ongelmien takia. Seitsemän kuukauden ikäisten lasten kohdalla 

aineistosta poistettiin yksi lapsi uneliaisuuden ja yksi lapsi koekierrosten liian vähäisen määrän 

takia. Koekierrosten vähäisen määrän takia 11 kuukauden ikäisistä yksi koehenkilö jäi analyysien 

ulkopuolelle. 

 Silmänliikeaineiston analysoinnin luotettavuuden varmistamiseksi toinen havainnoitsija 

analysoi aineiston 28:lta koehenkilöltä (noin 25 %; 7 lasta jokaisesta ikäryhmästä). 

Havainnoitsijoiden välinen yhteneväisyys (Cohenin kappa) vauvojen tarkkaavaisuusreaktioiden 

luokituksessa eri reaktioluokkiin (katseen siirtyminen kohti häiriöärsykettä, katseen siirron 

puuttuminen ja huono koekierros) oli keskimäärin .94. Katseluajan arvioissa kahden itsenäisen 

havainnoitsijan välinen Pearsonin korrelatiokerroin oli keskimäärin .99.  

 

2.3.3. Sykeaineiston analysointi 

 

Sydämen sykettä rekisteröitiin tutkimuksen aikana elektrokardiogrammilla (EKG) asettamalla kaksi 

tarraelektrodia lapsen rintakehälle. EKG-signaali suodatettiin 0.05-30 Hz 

kaistanpäästösuodattimella ja vahvistettiin (vahvistus: 1000; mittausalue ± 2750 µV; tarkkuus .084 

µV/LSB. Sykedata analysoitiin tunnistamalla EKG-käyrästä aluksi sykkeen QRS-kompleksit, jotka 

kuvaa sydämen kammioiden supistumista ja muodostuvat kolmesta eri jännitepiikistä (Q, R ja S-

piikit). Tunnistamisen jälkeen kahden perättäisen R-piikin välisestä ajasta laskettiin sykevälit 

(interbeat interval, IBI). Tietokoneistetun automaattisen piikkien tunnistamisen jälkeen EKG-käyrät 

käytiin vielä läpi manuaalisesti mahdollisten väärien tai tunnistamatta jääneiden piikkien 

löytämiseksi. Sykevälit muunnettiin sydämen lyöntitiheyksiksi minuutissa (beats per minute, BPM) 

500 ms intervalleissa 500 millisekunnista ennen ärsykkeen esittämistä 2500 millisekuntiin 

ärsykkeen esittämisen jälkeen. Nämä eri koekierrosten lyöntitiheydet keskiarvoistettiin vielä 

ärsyketyypeittäin. Tämän jälkeen sykkeen muuttumisen arvot laskettiin vähentämällä jokainen 500 

ms lyöntitiheys-intervalli 500 ms intervallista ennen ärsykkeen esittämistä (Richards & Turner, 

2001). Sykkeen muutoksen negatiiviset arvot merkitsevät sykkeen lyöntitiheyden laskua eli sykkeen 
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hidastumista, kun taas positiiviset arvot viittaavat sykkeen kohoamiseen.  

Analyyseista poistettiin liiallisen liikehdinnän aiheuttamat huonot koekierrokset sekä ne 

esittämiskerrat, jolloin lapsi katsoi sivulle ennakoivasti (aikaisemmin kuin 160 ms ärsykkeen 

esittämisen jälkeen) tai katsoi muualle kuin tarkoitettuun häiriöärsykkeeseen. Sykeaineiston osalta 

analyyseissa oli mukana yhteensä 91 lasta (5 kk: n = 25, 7 kk: n = 19, 9 kk: n = 27, 11 kk: n = 21), 

joilla onnistuneiden koekierrosten määrä oli vähintään kaksi jokaisen ilmeen kohdalla. Viiden 

kuukauden ikäisistä yksi ja 7 kuukauden ikäisistä 7 koehenkilöä poistettiin teknisistä syistä 

puuttumaan sykedatan takia. Yhdeksän kuukauden ikäisistä lapsista yksi ja 11 kuukauden ikäisistä 

neljä koehenkilöä poistettiin analyyseista sykedatan huonon laadun takia. 

 

2.3.4. Tilastolliset analyysit 

 

Tilastolliset analyysit aloitettiin muuttujien jakaumien normaalisuuden tarkistamisella. 

Todennäköisyys- ja reaktioaikamuuttujat eivät yleisesti olleet normaalisti jakautuneita, joten näiden 

muuttujien tilastollisessa tarkastelussa käytettiin nonparametrisia menetelmiä.  Tarkoituksena oli 

siis selvittää iän ja nähdyn kasvonilmeen vaikutusta tarkkaavaisuuteen eri-ikäisillä lapsilla 

katsereaktioita ja syketaajuuden vaihtelua tutkimalla. 

Iän vaikutusta tarkkaavaisuuteen selvitettiin laskemalla jokaisen lapsen kohdalla kaikkien 

koekierrosten keskiarvot kunkin tarkkaavaisuusmuuttujan osalta ja vertaamalla näitä 

keskiarvomuuttujia keskenään ikäryhmittäin. Koska jatkuvia ei-normaalisti jakautuneita 

tarkkaavaisuusmuuttujia tarkasteltiin neljän eri ryhmän välillä, käytettiin analysoinnissa Kruskall-

Wallisin testiä. Ikäryhmien väliset parittaiset vertailut toteutettiin Mann-Whitneyn U-testillä. Mikäli 

pareittaisia vertailuja tehtiin yhden muuttujan kohdalla enemmän kuin kolme, korjattiin saadut p-

arvot Bonferroni-korjauksella. Kasvonilmeen vaikutusta tarkkaavaisuuteen tutkittiin aluksi koko 

aineiston tasolla ikäryhmiä erottelematta. Kasvonilmeen ja tarkkaavaisuusmuuttujien yhteyden 

analysoinnissa käytettiin epäparametrista Friedmanin testiä, sillä koeasetelmassa tehtiin toistettuja 

mittauksia samoilta koehenkilöiltä, eivätkä mitatut tarkkaavaisuusmuuttujat olleet normaalisti 

jakautuneita. Ilmeen ja tarkkaavaisuusreaktioiden yhteyden kehittymistä selvitettiin tarkastelemalla 

ilmeen vaikutusta tarkkaavaisuuteen erikseen kussakin ikäryhmässä. Ikäryhmien sisällä ilmeitä 

vertailtiin parittain Wilcoxonin merkittyjen järjestyslukujen testillä Bonferroni-korjausta 

tarvittaessa käyttäen. 

Syketaajuusaineiston kohdalla haluttiin tutkia sekä esitetyn kasvonilmeen että ikäryhmän 

vaikutusta siihen, miten syketaajuus vaihtelee koekierroksen aikana. Syketaajuuden muuttumista 

koekierroksen aikana tarkasteltiin viidessä eri aikapisteessä koekierroksen alkamisesta (0 ms) aina 
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500 millisekunnin välein esityskierroksen päättymiseen asti (2500 ms). Syketaajuuden vaihtelua eri 

aikaintervalleissa tarkasteltiin 3 (ilme) x 5 (aikaintervalli) x 4 (ikä) toistettujen mittausten 

varianssianalyysilla. Parittaiset vertailut ilmeiden välillä koekierroksen eri aikapisteissä 

syketaajuuden vaihtelun osalta tehtiin parittaisilla t-testeillä Bonferroni-korjausta käyttäen. 	  

 

 

3. TULOKSET 

 

3.1. Tarkkaavaisuus katsereaktiokokeessa 

 

3.1.1. Iän vaikutus tarkkaavaisuuteen 

	  

Ensimmäiseksi tarkasteltiin iän vaikutusta tarkkaavaisuuteen eri tarkkaavaisuusmuuttujilla 

mitattuna yleisesti riippumatta esitetyistä kasvonilmeärsykkeistä. Lapsen ikä oli yhteydessä siihen, 

kuinka todennäköisesti hän siirsi katseen kohti häiriöärsykettä, χ2 = 7.98, df = 3, p = .046. Kuten 

taulukosta 2 nähdään, tekivät 5 kuukauden ikäiset lapset yleisesti enemmän katseen siirtoja 

kasvonilmeärsykkeestä kohti häiriöärsykettä muihin ikäryhmiin verrattuna. Viiden kuukauden iässä 

lapset siirsivät siis katseensa todennäköisemmin kohti häiriöärsykettä kuin 7 kuukauden, 9 

kuukauden ja 11 kuukauden iässä. Muiden tarkkaavaisuusmuuttujien kohdalla (kasvokuvan 

katseluaika, p > .57 ja häiriöärsykkeen katseluaika, p > .13) ei tilastollisesti merkitseviä eroja 

ikäryhmien välille syntynyt. 

 

 

TAULUKKO 2. Katseen siirron todennäköisyys ikäryhmittäin 

 N ka kh U pª 

5 kk 27 .74 .048   

7 kk 27 .62 .048 252.50 .052 

9 kk 28 .56 .052 231.50 .013 

11 kk 26 .57 .053 223.50 .023 

ª Parittaiset vertailut 5 kuukauden ikäisiin. 
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3.1.2. Kasvonilmeen vaikutus tarkkaavaisuuteen  

	  

Kasvonilmeärsykkeiden yhteyttä eri tarkkaavaisuusmuuttujiin tarkasteltiin aluksi koko aineiston 

tasolla, yli kaikkien ikäryhmien. Taulukosta 3 nähdään, että kasvonilmeellä oli vaikutusta lasten 

tarkkaavaisuuteen. Tämän vaikutuksen tarkemmaksi selvittämiseksi tarkasteltiin ilmeiden välisiä 

eroja tarkemmin kunkin muuttujan kohdalla.  

 

 

TAULUKKO 3.	  Tarkkaavaisuusmuuttujien kuvailevat tunnusluvut ja analyysien tulokset	  

* Tilastollisesti merkitsevä ero (p < .05) parittaisissa vertailuissa.	  

 

 

Kasvonilme vaikutti siihen kuinka todennäköisesti lapsi siirsi katseensa pois 

kasvonilmeärsykkeestä kohti häiriöärsykettä. Tarkemmissa parittaisvertailuissa havaittiin, että 

katseen siirto kohti häiriöärsykettä oli todennäköisempää iloisen (Z = -4.59, p < .001) ja neutraalin 

(Z = -3.80, p < .001) kasvonilmeen kohdalla pelokkaaseen ilmeeseen verrattuna. Samoin katseen 

siirtämiseen takaisin keskelle kohti kasvokuvaa vaikutti mallin kasvoilla ollut ilme. Lapset siirsivät 

katseensa todennäköisemmin takaisin kasvokuvaan, jos mallin kasvoilla oli iloinen (Z = -3.40, p < 

.001) tai neutraali ilme (Z = -2.36, p = .018) pelokkaan sijaan. Kasvonilme vaikutti yleisesti myös 

ilmekuvan katseluaikaan. Pelokkaan (Z = -2.40, p = .016) ja neutraalin ilmeen (Z = -1.93, p = .054) 

kohdalla vauvat siirsivät katseensa yleisesti hitaammin kohti sivulla esitettyä häiriöärsykettä 

iloiseen kasvonilmeeseen verrattuna. 	  

Muuttujat N Friedmanin  

testi 

Ilme ka kh 

Katseen siirron 

todennäköisyys 104 

FR = 24.42 Pelokas  .53 .32 

df = 2 Iloinen .67 .33 

p < .001 Neutraali .66 .31 

Katseen takaisin 

siirron 

todennäköisyys 

102 

FR = 10.02 Pelokas  .44 .30 

df = 2 Iloinen .54 .35 

p = .007 Neutraali .51 .30 

Kasvonilmeen 

katseluaika 59 

FR = 14.08 Pelokas  631.09 198.88 

df = 2 Iloinen 542.57 236.50 

 p = .001 Neutraali 592.59 219.38 

*	   *	  

*	  

*	  

*	   *	  
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Seuraavaksi kasvonilmeen vaikutusta tarkkaavaisuusmuuttujiin tutkittiin vielä erikseen 

ikäryhmittäin. Katseen siirtämisen todennäköisyys kohti häiriöärsykettä tai takaisin kasvokuvaan ei 

eronnut iloisen ja neutraalin kasvonilmeen välillä missään ikäryhmässä (p:t > .30). Näiden kahden 

ilmeen kohdalla katseen siirtämisen todennäköisyyden keskiarvot yhdistettiin jatkoanalyyseja 

varten uudeksi muuttujaksi kuvaamaan tarkkaavaisuusreaktioita ei-pelokkaaseen ilmeeseen. 

Kasvonilmeen vaikutusta katseen siirtämisen todennäköisyyteen ikäryhmien sisällä tutkittiin näin 

ollen vertaamalla reaktioita pelokkaan ja ei-pelokkaan ilmeen välillä (kuvio 2). Viiden ja 11 

kuukauden ikäisillä lapsilla ei suurta eroa pelokkaan ja ei-pelokkaan ilmeärsykkeen välille ilmennyt 

(p:t > .26). Seitsemän kuukauden ikäiset lapset sen sijaan siirsivät katseensa todennäköisemmin 

pois ei-pelokkaasta kuin pelokkaasta ilmeestä (Z = -2.76, p = .024). Sama ilmiö havaittiin vielä 

voimakkaampana myös 9 kuukauden ikäisillä lapsilla (Z = -3.49, p < .001).  

 

 

 

 
 

 

KUVIO 2. Katseen siirron todennäköisyys kohti häiriöärsykettä pelokkaasta ja ei-pelokkaasta 

(yhdistetyt iloinen ja neutraali kasvonilme) kasvokuvasta eri ikäryhmissä 

	  

	  

ka = .66 
kh = .33 

ka = .52 
kh = .30 

ka = .51ª 
kh = .33 

ka = .43ª 
kh = .30 

ª Tilastollisesti merkitsevä ero (p < .05) ei-pelokkaaseen ilmeeseen pareittaisissa vertailuissa. 

ka = .62 
kh = .29 

ka = .67 
kh = .24 

ka = .76 
kh = .26 

ka = .60 
kh = .29 
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Lisäksi seitsemän (Z = -2.47, p = .052) ja yhdeksän (Z = -2.50, p = .052) kuukauden ikäiset 

vauvat siirsivät katseensa todennäköisemmin takaisin ilmekuvaan häiriöärsykkeen esittämisen 

jälkeen, kun nähty ilme oli ei-pelokas (7 kk: ka = .53, kh = .22; 9 kk: ka = .50, kh = .27) pelokkaan 

(7 kk: ka = .40, kh =.29; 9 kk: ka = .37, kh = .28) sijaan. Muiden ikäryhmien kohdalla ei 

tilastollisesti merkitseviä eroja tämän muuttujan osalta havaittu (p:t > .76).	  

Viiden kuukauden ikäisillä kasvonilme oli yhteydessä kasvonilmeärsykkeen katseluaikaan 

(FR = 6.66, df = 2, p = .036), mutta pareittaisissa vertailuissa tilastollisesti merkitseviä eroja eri 

ilmeiden välille ei syntynyt (p:t > .06). Myös 7 kuukauden ikäisillä kasvokuvan katseluaika ja 

esitetty kasvonilme olivat yhteydessä toisiinsa (FR = 7.88, df = 2, p = .019). Lapset katselivat 

pidempään pelokkaita (ka = 620.67, kh = 207.60) kuin iloisia (ka = 573.45, kh =311.03) kasvoja (Z 

= -2.42, p =.016). Vanhempien, 9 ja 11 kuukauden ikäisten lasten kohdalla ei eroja katseluajoissa 

syntynyt (p:t > .33). 
 

3.2. Syketaajuuden vaihtelu 

	  

Syketaajuuden vaihtelua eli sykkeen muuttumista koekierroksen aikana tarkasteltiin viidessä 

aikapisteessä (500 ms - 2500 ms) suhteessa nähtyyn kasvonilmeeseen ja lapsen ikään (kuvio 3). 

Syketaajuuden vaihtelun tilastollisten analyysien tuloksista havaittiin selvä ajan päävaikutus, F(2, 

91) = 27, 69, p < .001, η2 = .24. Syketaajuus vaihteli tilastollisesti merkitsevästi eri aikaintervallien 

välillä siten, että syke hidastui kasvokuvan ruudulle ilmestymisen jälkeen. Tämän lisäksi 

kasvonilmeellä ja ajalla havaittiin tilastollisesti merkitsevä yhdysvaikutus, F(3, 91) = 3,01, p = .024, 

η2 = .03.  

 Koekierroksen aikana eri ilmeiden kohdalla tapahtuneen sykkeen hidastumisen tutkimiseksi 

ilmeitä verrattiin pareittain kussakin aikapisteessä. Suurimmat erot syketaajuudessa koekierroksen 

aikana (kuvio 4) näyttäisivät muodostuvan pelokkaan ja iloisen ilmeen välille, eikä syketaajuuden 

vaihtelu eronnut merkitsevästi neutraalin ja iloisen ilmeen välillä, F(1, 91) =.11, p = .74. Iloisen ja 

neutraalin ilmeen osalta sykeaineisto päätettiinkin pareittaisvertailuja varten yhdistää uudeksi 

muuttujaksi kuvaamaan syketaajuuden vaihtelua ei-pelokkaaseen ilmeeseen. Sykkeen suurempi 

hidastuminen pelokkaan kasvonilmeen kohdalla ei näyttäytynyt tilastollisesti merkitsevänä missään 

koekierroksen vaiheessa, kun pelokasta ja ei-pelokkaita ilmeitä vertailtiin pareittain jokaisessa 

aikapisteessä erikseen (p:t > .06). 
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4. POHDINTA 

  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää varhaisten tarkkaavaisuustoimintojen ja 

emotionaalisen informaation vuorovaikutuksen kehittymistä ensimmäisen ikävuoden aikana. 

Erityisesti kehityksen myötä sosiaalisesti yhä merkityksellisemmäksi muuttuva pelokas kasvonilme 

ja sen yhteys tarkkaavaisuuteen oli tutkimuksen keskiössä. Oletuksena oli, että puolen vuoden iästä 

alkaen kehittyvä tahdonalainen tarkkaavaisuuden ohjaaminen näkyisi kasvavana kykynä estää 

katseen siirtyminen pois kohdeärsykkeestä erityisesti ensimmäisen ikävuoden loppua kohti. Pelon 

ilmeen tarkkaavaisuutta tehostavaa vaikutusta ei oletettu olevan havaittavissa ennen seitsemättä 

ikäkuukautta. Tästä iästä eteenpäin vauvojen oletettiin kohdistavan tarkkaavaisuusresurssejaan 

selvästi enemmän pelokkaisiin kasvoihin muihin kasvonilmeisiin verrattuna.  

 Tarkkaavaisuudessa havaittiin tapahtuvan yleisluontoista kehittymistä noin puolen vuoden 

iässä. Viiden kuukauden ikäiset vauvat tekivät enemmän katseen siirtoja pois kasvonilmekuvasta 

kohti häiriöärsykettä vanhempiin vauvoihin verrattuna. Tämän lisäksi kasvonilmeen todettiin 

vaikuttavan kaikenikäisten lasten tarkkaavaisuusreaktioihin. Lasten havaittiin siirtävän katseensa 

kohti häiriöärsykettä todennäköisemmin ei-pelokkaan kuin pelokkaan ilmeen kohdalla ja katsovan 

KUVIO 3. Kasvonilmeen vaikutus syketaajuuteen eri aikaikkunoissa 
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pidempään pelokasta kuin ei-pelokasta neutraalia tai iloista ilmettä. Vauvat siirsivät katseensa 

takaisin kasvokuvaan todennäköisemmin, kun mallin kasvoilla oli iloinen tai neutraali ilme 

pelokkaan sijaan. Tämä löydös suhteessa pidempään pelokkaan kasvokuvan katseluaikaan saattaa 

kuitenkin viitata siihen, ettei vauvoille jäänyt aikaa siirtää katsettaan takaisin pelokkaaseen 

kasvokuvaan. Tarkkaavaisuuteen liittyi myös sydämen syketaajuuden vaihtelua. Vauvojen 

syketaajuus vaihteli koekierroksen aikana siten, että heti kasvokuvaärsykkeen esittämisen jälkeen 

syke laski nopeasti. Syketaajuus vaihteli eri ilmeiden kohdalla eri tavoin koekierroksen aikana, 

mutta tarkemmissa koekierroksen aikaintervallien vertailuissa ei eroja ilmeiden välille 

muodostunut.  

 Pelokas kasvonilme vaikutti eri-ikäisten vauvojen tarkkaavaisuusreaktioihin hieman eri 

tavoin. Kaikenikäiset vauvat siirsivät katseensa epätodennäköisemmin pois kasvokuvasta, jos nähty 

ilme oli pelokas, mutta vain 7 ja 9 kuukauden ikäisillä vauvoilla ilmeiden välinen ero oli 

tilastollisesti merkitsevä. Kasvokuvaärsykkeen katseluaikaan nähty kasvonilme vaikutti erityisesti 5 

ja 7 kuukauden ikäisillä vauvoilla. Tarkemmissa parittaisvertailuissa eroja ilmeiden välille ei 

kuitenkaan syntynyt 5 kuukauden ikäisten vauvojen osalta. Seitsemän kuukauden ikäiset vauvat sen 

sijaan siirsivät katseensa selvästi hitaammin pois nähdystä kasvokuvasta, jos mallin ilme oli pelokas 

ei-pelokkaan sijaan. Seuraavaksi tutkimuksen keskeisimpiä löydöksiä pohditaan suhteessa aiempiin 

tutkimustuloksiin ja teoreettisiin malleihin sekä arvioidaan tulosten yleistettävyyttä ja käytännön 

antia. 

 

4.1. Tahdonalaisen tarkkaavaisuuden kehitys ensimmäisen ikävuoden aikana 

 

 Tässä tutkimuksessa vauvojen visuaalisen tarkkaavaisuuden kohdentamista ja sen 

kehittymistä tutkittiin esittämällä vauvoille varsinaisen kohdeärsykkeen jälkeen häiritsevä ärsyke ja 

tutkimalla vauvojen tarkkaavaisuusreaktioita näihin esitettyihin ärsykkeisiin. Nuorimmat, 5 

kuukauden ikäiset vauvat tekivät yleisesti enemmän katseen siirtoja pois kasvonilmekuvasta, eli 

heidän oli vaikeampi estää katseen siirtyminen kohti esitettyä häiriöärsykettä. Aiemmissa 

tutkimuksissa alle puolen vuoden ikäisten tarkkaavaisuuden irrottamisen on havaittu olevan vielä 

pitkälti ympäristön ohjaamaa eli tarkkaavaisuuden suuntaaminen visuaalisesta kohteesta toiseen 

riippuu hyvin paljon ärsykkeen ulkoisista ominaisuuksista (Colombo, 2001; Johnson, 2005a). 

Viiden kuukauden ikäiset vauvat eivät siis todennäköisesti vielä pysty kontrolloimaan omia 

tarkkaavaisuusreaktioitaan estämällä katseen siirtymistä näkökentässä havaittuun uuteen 

ärsykkeeseen, vaan tarkkaavaisuuden irrottaminen ja suuntaaminen on edelleen jokseenkin 

automaattista. Erityisen merkille pantavaa on tarkkaavaisuuden nopea kehittyminen juuri puolen 
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vuoden iässä; jo 7 kuukauden ikäisillä lapsilla katseen siirtojen määrä oli merkittävästi vähäisempi. 

Tulokset tukevatkin usein esitettyä oletusta 7 kuukauden iästä alkaen tapahtuvasta tarkkaavaisuuden 

kohdistamisen laadullisesta muuttumisesta ympäristön ärsykkeiden ohjaamasta tahdonalaisempaan, 

endogeeniseen suuntaan (Johnson, 2005a; Colombo, 2001). 

 Viiden kuukauden ikäisiin vauvoihin verrattaessa katseen siirtyminen kohti häiriöärsykettä 

oli vähäisempää kaikkien vanhempien (7, 9 ja 11 kk) ikäryhmien kohdalla, mikä tukee käsitystä 

endogeenisen tarkkaavaisuuden säätelyn kehittymisestä ensimmäisen ikävuoden loppua kohden 

(Colombo, 2001; Rothbart & Posner, 2001). Tarkkaavaisuustoimintojen laadullisesta 

parantumisesta kertoo myös ilmiön voimakkuuden lisääntyminen 7 ja 9 kuukauden välissä. Näiden 

tarkkaavaisuustoimintojen kehityksen taustalla vaikuttaa hermostollinen kypsyminen aivokuoren 

yhteyksien laajentuessa ja tullessa käyttöön (esim. Johnson; 2005a). Tarkkaavaisuuden 

kontrolloinnin siirtyessä laajenevien yhteyksien myötä yhä enemmän aivokuoren frontaalialueille, 

lisääntyy vauvan kyky säädellä tarkkaavaisuuttaan tahdonalaisemmin omien endogeenisten 

tavoitteidensa mukaan (Colombo, 2001; Johnson, 2005a; Rothbart & Posner, 2001). Tämä näkyy 

vauvaiässä erityisesti suurempana kykynä estää katseen siirtyminen pois tarkkaavaisuuden kohteena 

olevasta ärsykkeestä. Tahdonalainen tarkkaavaisuuden kontrolli on kognitiivisen kuormituksen 

kannalta ratkaisevan tärkeää, sillä esimerkiksi emotionaalisen informaation vaimentaminen tai 

negatiivisen informaation käsittely ei saa liiaksi viedä tarkkaavaisuusresursseja mahdollisen 

kognitiivisen ylikuormittumisen takia. (Rothbart & Posner, 2001). 

 Tukea tarkkaavaisuuden kehittymiselle juuri 7 ja 9 kuukauden iässä antaa vauvojen 

tarkkaavaisuustoimintojen pysyvyyttä selvittänyt pitkittäistutkimus. Kannass, Oakes ja Shaddy 

(2006) tutkivat tarkkaavaisuuden kehittymistä 7, 9 ja 31 kuukauden iässä ja havaitsivat 

tarkkaavaisuuden kohdentamisessa kehityksellisiä eroja vauva- ja taaperoiän välillä erilaisissa 

tarkkavaisuustehtävissä. Tarkkaavaisuustoiminnoissa ei yleisesti havaittu pysyvyyttä 7 ja 31 

kuukauden välillä, mutta sekä 7 ja 9 että 9 ja 31 kuukauden välillä kohtalaista toimintojen 

pysyvyyttä oli havaittavissa. Kannass ja kumppanit tulkitsivat tämän viittaavan nuorempien ja 

vanhempien lasten tarkkaavaisuuden kohdentamisen taustalla vaikuttaviin erilaisiin kognitiivisiin 

prosesseihin. Nuoremmilla lapsilla ärsykkeen ominaisuudet, uutuus ja kilpailu tarkkaavaisuuden 

kohdentamisesta vaikuttavat eri tavoin erilaisissa tehtävissä, kun taas vanhemmilla lapsilla 

tarkkaavaisuuden kohdentamiseen vaikuttaa myös kehittyvä endogeeninen kontrolli. Heidän 

mukaansa juuri 9 kuukauden ikä on siis siirtymävaihetta eksogeenisesta endogeeniseen, mikä näkyy 

tutkimuksessa esiin tulleena yhteytenä 9 ja 31 kuukauden välillä. On myös hyvä ottaa huomioon, 

että kehityksen varhaisvaiheessa havaitaan yleensä suurempi jatkuvuus yleisessä kyvyssä vastustaa 

tarkkaavaisuutta häiritsevän tekijän vaikutusta, kun taas vanhemmilla lapsilla tämä jatkuvuus 
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koskee erityisesti vain keskittynyttä, endogeenisten prosessien ohjailemaa tarkkaavaisuuden 

kohdentamista (Colombo, 2001; Kannas ym., 2006; Richards, 2010). Kannas ym. havaitsivatkin 

kehityksellistä pysyvyyttä eri tavoin tarkkaavaisuusreaktioissa passiivisen ja keskittyneen 

tarkkaavaisuuden kohdalla, minkä ajateltiin kertovan keskittyneen tarkkaavaisuutta ylläpitävän 

prosessoinnin tärkeydestä taustalla vaikuttavana tekijänä ohjaamassa jatkuvuutta käyttäytymisessä 

vauva- ja taaperoiän välillä. 

 

4.2. Pelokkaan kasvonilmeen tarkkaavaisuutta tehostavan vaikutuksen kehittyminen 

 

Nähty kasvonilme vaikutti yleisesti vauvojen tarkkaavaisuuteen. Niin katseen siirron 

todennäköisyys kohti häiriöärsykettä kuin takaisin kasvonilmeeseen sekä kasvoärsykkeen 

katseluaika riippui esitetystä kasvonilmeestä. Pelokkaan kasvonilmeen kohdalla vauvat siirsivät 

katseensa harvemmin kohti häiriöärsykettä ja myös katselivat kasvokuvaa pidempään. 

Kasvonilmeiden vaikutus tarkkaavaisuuteen näkyi erityisesti 7 ja 9 kuukauden ikäisillä vauvoilla, 

jotka eivät siirtäneet katsettaan kohti häiriöärsykettä yhtä todennäköisesti pelokkaan kuin ei-

pelokkaan ilmeen kohdalla. Löydökset tukevat aikaisempien tutkimusten tuloksia pelokkaan 

kasvonilmeen suosimisesta ärsykkeenä ja tämän pelon ilmeen tarkkaavaisuutta tehostavan 

vaikutuksen ilmaantumisesta 5-7 kuukauden iässä (Nelson & de Haan, 1996; Peltola ym., 2009). 

 Pelokas kasvonilme viittaa johonkin uhan aiheuttajaan havaitsijan ympäristössä, joten sen 

merkitys sosiaalisen viestinnän ja jopa selviytymisen kannalta on äärimmäisen tärkeä. Pelokas 

kasvonilme viestittää uhkaavasta tilanteesta, josta on saatava nopeasti lisätietoa ja johon on myös 

kyettävä reagoimaan nopeasti. Tarkkaavaisuuden tehostumisen pelon ilmeeseen onkin ajateltu 

olevan adaptiivinen reaktio, sillä se lisää valppautta ja näin nopeuttaa mahdollisen uhan aiheuttajan 

havaitsemista (Nelson, Morse, & Leavitt, 1979). Tämä ilmiö on havaittu niin aikuisilla (Lundqvist 

& Öhman, 2005) kuin siis jo 7 kuukauden ikäisillä, joten pelon ilme vaikuttaa olevan sosiaalisesti 

tärkeä viestinnän väline, jonka nopea kognitiivinen prosessointi kehittyy hyvin varhain (Olsson & 

Phelps, 2007).  

 Pelokas kasvonilme veti tarkkaavaisuutta puoleensa tässä tutkimuksessa 7 ja 9, mutta ei 5 

eikä 11 kuukauden ikäisillä vauvoilla. Aikaisemmissa tutkimuksissa on esitetty, että alle puolen 

vuoden ikäisillä pelon ilmeen tarkkaavaisuutta vinouttava vaikutus ei ole vielä kehittynyt, mitä 

myös tämän tutkimuksen tulokset tukevat (esim. Peltola ym., 2009a). Kasvonilmeisiin liittyvän 

visuaalisen tarkkaavaisuuden kehitys näyttäisikin kulkevan niin, että noin puolen vuoden iässä 

pelon ilmeestä muotoutuu vauvojen tarkkaavaisuutta tehostava ärsyke, jonka vaikutus 

tarkkaavaisuustoimintoihin kuitenkin laimenee ensimmäisen ikävuoden loppua kohti. Kuten edellä 
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pohdittiin, on viiden kuukauden ikäisten vauvojen tarkkaavaisuus ärsykeohjautuvaa; näkökenttään 

ilmestyvä uusi ärsyke kiinnittää lapsen tarkkaavaisuuden alkuperäisen kohteen sisällöstä 

huolimatta. Muutamaa kuukautta myöhemmin tarkkaavaisuusreaktioissa on sen sijaan havaittavissa 

selkeä tarkkailtavan objektin emotionaalisen sisällön vaikutus: 7 kuukauden ikäiset lapset siirtävät 

katseensa epätodennäköisemmin kohti näkökenttään ilmestyvää uutta ärsykettä pelokkaan ilmeen 

kuin ei-pelokkaan ilmeen kohdalla. Sama ilmiö on nähtävissä vielä voimakkaampana 9 kuukauden 

ikäisillä. Tässä iässä lapset alkavat pikkuhiljaa liikkumaan ja vanhempien kasvoilta voidaan nähdä 

enemmän pelon ilmauksia, joten pelon ilmeestä tulee vauvalle tutumpi. Myös subkortikaalisen 

kasvonilmeiden prosessointiin liittyvän verkoston yhteydet aivokuorelle paranevat kehityksen ja 

lisääntyvien kokemusten myötä, mikä näkyy erityisesti vauvojen kasvavana kykynä kontrolloida 

kasvonilmeisiin kohdistuvaa tarkkaavaisuuttaan (Johnson, 2005; Leppänen & Nelson, 2009). 

Miksi 11 kuukauden iässä pelon ilmeeseen liittyvää tarkkaavaisuusvinoumaa ei ollut 

havaittavissa? Tarkkaavaisuuden tahdonalaisempi kontrolli kehittyy yhä paremmaksi ensimmäisen 

ikävuoden loppupuolella, mikä heijastunee myös tarkkaavaisuusreaktioihin erilaisia kasvonilmeitä 

nähtäessä. Lisääntyneen tarkkaavaisuuden kontrollointikyvyn myötä ärsykkeiden emotionaalisella 

sisällöllä ei näyttäisi siis enää olevan niin selvää automaattista vaikutusta tarkkaavaisuuteen, vaan 

tarkkaavaisuutta kohdennetaan enemmän omien sisäisten tavoitteiden mukaan. Omien tavoitteiden 

mukaisen tarkkaavaisuuden kohdentamisen lisäksi lisääntyvä kontrolli vaikuttaa myös parempaan 

omien tunnereaktioiden säätelyyn. Näin ollen 11 kuukauden ikäiset ovat jo kehittyneet säätelemään 

omia reaktioitaan erilaisiin kasvonilmeisiin niin, että ne eivät vie liikaa rajallisia 

tarkkaavaisuusresursseja.   

Tarkkaavaisuuden endogeenisen kontrollikyvyn lisäksi myös ärsykkeeseen liittyvät 

ominaisuudet saattavat vaikuttaa tarkkaavaisuusvinouman puuttumiseen vanhempien vauvojen 

kohdalla tässä tutkimuksessa. Monimutkaisempi visuaalinen ärsyke saa aikaan enemmän 

tarkkaavaisuuden kohdentamista kuin yksinkertainen ärsyke erityisesti puolen vuoden iästä alkaen 

(Richards, 2010). Couragen ym. (2006) mukaan kuudesta kuukaudesta eteenpäin vauvojen 

tarkkaavaisuus ei ole yhtenäinen ilmiö, vaan riippuu tiedonkäsittelyn kohteena olevan ärsykkeen 

ominaisuuksista. Tiedetäänkin, että esimerkiksi dynaamiset kasvonilmeet kiinnittävät vanhempien 

vauvojen huomion staattisia kasvokuvia paremmin (Mondloch ym., 1999). Tässä tutkimuksessa 

käytetyn koeasetelman staattinen kasvonilmekuva ei siten välttämättä ollut riittävän kiinnostava tai 

visuaalisesti silmiinpistävä, että vanhemmat vauvat olisivat kohdistaneet tarkkaavaisuuttaan 

erityisesti tiettyihin ilmeisiin. Myös ärsykkeen sosiaalisen tulkinnan kannalta tämän ikäiset ovat 

kenties jo kehittyneet ymmärtämään dynaamisemman ilmeen suuremman viestivän arvon 

staattiseen kuvaan verrattuna. Edellä mainitun aktiivisen, keskittyneen tarkkaavaisuuden 



 

 29 

puuttuminen voisi osaltaan myös vaikuttaa 11 kuukauden ikäisten tarkkaavaisuusreaktioiden 

erilaisuuteen. Richards on tutkimusryhmineen havainnut, että vain kun tarkkaavaisuus on 

aktiivisesti kiinnittynyt ärsykkeeseen, on suurempaa katseen siirron inhiboivaa kontrollia 

havaittavissa (Richards, 2008, 2010) Vastaavasti vaikka katse olisikin suunnattu ärsykkeeseen, 

mutta tarkkaavaisuus ei ole luonteeltaan aktiivista, ei katseen siirron inhibitio ole yhtä 

todennäköistä. Tämä ilmiö yhdistettynä tietoon dynaamisemman ärsykkeen kasvavasta 

merkityksestä voisi 11 kuukauden ikäisillä viitata passiivisempaan tarkkaavaisuuteen, minkä 

seurauksena tarkkaavaisuusreaktioissa nähtäviä eroja kasvonilmeiden välille ei muodostunut. 

 Melkein vuoden ikäisillä vauvoilla pelokkaan kasvonilmeen lisääntynyt rooli sosiaalisessa 

oppimisessa voisi myös osaltaan selittää tarkkaavaisuusvinouman puuttumista 11 kuukauden iässä. 

Carver ja Vaccaro (2007) havaitsivat 12 kuukauden ikäisten vauvojen kohdistavan enemmän 

tarkkaavaisuutta ERP-vasteella mitattuna ärsykkeeseen, johon sosiaalisessa tilanteessa oli liittynyt 

aikuisen osoittama negatiivinen tunnereaktio iloisen tai neutraalin reaktion sijaan. He tulkitsivat 

tämän viittaavan siihen, että aivojen tarkkaavaisuuteen liittyvät hermoverkot aktivoituvat vauvojen 

luodessa assosiatiivisia yhteyksiä uusien objektien ja negatiivisen tunneviestin välille. Näin ollen 

tarkkaavaisuuden negatiivisuusvinouma ei vuoden iässä koske ainoastaan kasvonilmeitä vaan myös 

niihin liitettyjä objekteja. Voidaankin olettaa, että tämän tutkimuksen 11 kuukautta vanhat vauvat 

käyttävät pelon ilmettä nimenomaan sosiaalisen oppimisen apuna esimerkiksi epäselvissä 

tilanteissa, jolloin pelkkä pelokas kasvonilme ei ole riittävä herättämään tehostetumpia 

tarkkaavaisuusreaktioita.  

Myös kasvava ymmärrys pelon ilmeen sosiaaliseen viestintään liittyvästä merkityssisällöstä 

saattaa vaikuttaa 11 kuukauden ikäisten tarkkaavaisuuteen. LoBuen (2010) tutkimuksessa 8-14 

kuukauden ikäiset vauvat eivät kohdistaneet tarkkaavaisuuttaan nopeammin pelokkaaseen kuin 

iloiseen ilmeeseen. LoBue tulkitsi tämän viittaavan pelon ilmeen luonteeseen uhkaa viestittävänä 

merkkinä. Pelokas kasvonilme on sosiaalisesti moniselitteinen ja viestittää vaaran läsnäoloa, ei 

suoraa vaaran aiheuttajaa. Pelokkaan kasvonilmeen tulkinta liittyneekin 11 kuukauden ikäisillä 

vauvoilla ennen kaikkea ympäristöön viittaavaan uhkaan, ei pelkoilmeeseen uhan aiheuttajana 

sinänsä, jolloin kasvonilme ei yksinään aiheuta voimakkaampia tarkkaavaisuusreaktioita. 

 

4.3. Kasvonilmeen havaitsemisen vaikutus syketaajuuteen 

 

Vauvoilla havaittiin visuaalisen ärsykkeen katseluun liittyvä syketaajuuden vaihtelu, jossa 

syketaajuus laski nopeasti heti ärsykkeen esittämisen jälkeen. Tältä osin tulokset ovat 

odotetunkaltaisia: aikaisemmissa tutkimuksissa niin aikuisilla kuin vauvoilla on todettu visuaaliseen 
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ärsykkeeseen liittyvä nopea syketaajuuden lasku (Bradley, 2009; Bradley ym., 1993; Leppänen ym., 

2010). Syketaajuus vaihteli ilmeiden välillä eri tavoin koekierroksen eri vaiheissa. Ilmeiden välille 

ei kuitenkaan muodostunut eroa yksittäisissä pelokkaan ja ei-pelokkaan kasvonilmeen välisissä 

parittaisvertailuissa koekierroksen aikana. Pelokkaan kasvonilmeen ei siis pystytty osoittamaan 

aiheuttavan erilaista syketaajuuden vaihtelua ei-pelokkaisiin kasvonilmeisiin verrattuna 

koekierroksen aikana. Tältä osin tulokset ovat osin ristiriitaisia aikaisempien tutkimusten löydösten 

kanssa.  

 Sykeaineistosta saadut tulokset eivät suoraan tue tarkkaavaisuuden laadullista muuttumista 

ensimmäisen ikävuoden aikana, sillä iällä ei ollut vaikutusta syketaajuuden vaihteluun. 

Syketaajuuden nopea lasku viittaa varhaiseen tarkkaavaisuuden orientaatiovaiheeseen ja näin ollen 

aivojen syvemmissä osissa tapahtuvaan tahdosta riippumattomaan aktivaatioon ja autonomisen 

hermoston toimintaan (Bradley, 2009; Richards, 2008). Sykkeen tasolla tapahtuva reagointi on siis 

aivojen syvien rakenteiden ohjaamaa ja automaattista, eikä sen näin ollen toisaalta voidakaan 

olettaa muuttuvan paljon muutaman kuukauden kehityksen myötä. Päinvastoin, syketaajuuden 

vaihtelun muuttumattomuus varhaisessa kehityksessä kertoo tämän ilmiön biologisesta ja 

todennäköisesti evolutionaarisesta pohjasta. Sykkeen tasolla tapahtuva tarkkaavaisuuteen liittyvä 

reagointi ei siis näyttäisi muuttuvan kehityksen myötä ja näkyykin yhtä selkeästi myös aikuisilla 

(Mcmanis ym., 2001; Bradley, 2009).  

 Vaikka tässä tutkimuksessa ei saatu tukea yhteydestä pelon ilmeen tarkkaavaisuutta 

tehostavan vaikutuksen ja syketaajuuden vaihtelun välillä, on muissa syketaajuuden vaihtelua 

selvittäneissä tutkimuksissa saatu viitteitä näiden ilmiöiden välisestä yhteydestä. Leppänen ym. 

(2010) tutkivat 7 kuukauden ikäisten vauvojen syketaajuuden vaihtelua eri kasvonilmeiden kohdalla 

ja havaitsivat negatiivisen yhteyden syketaajuuden ja katseen siirron todennäköisyyden 

pelkovaikutusten välillä. Sellaisilla vauvoilla, jotka estivät katseen siirtymisen kohti häiriöärsykettä 

useammin, pelkoilmeen vaikutus sykkeen hidastumiseen vaimentui. Tutkijat tulkitsivat tämän 

viittaavan tarkkaavaisuuden suuntaamisen ja tämän jälkeisen tarkkaavuuden ylläpidon vaiheiden 

taustalla vaikuttaviin erillisiin hermostollisiin mekanismeihin. Vastaavia yhteystarkasteluja tehtiin 

myös tässä tutkimuksessa, mutta yhteyttä katseen siirron estämisen ja syketaajuuden 

voimakkaamman hidastumisen välillä erityisesti pelokkaan ilmeen kohdalla ei havaittu. Tuoreessa 

tutkimuksessaan Peltola ym. (2011) puolestaan havaitsivat pelon ilmeen vaikuttavan sykkeeseen ja 

tarkkaavaisuusreaktioihin eri tavoin sen mukaan siirsikö 7 kuukauden ikäinen vauva katseensa kohti 

häiriöärsykettä vai ei. Niillä koekierroksilla, joilla vauva ei siirtänyt katsettaan pois 

kasvokuvaärsykkeestä, oli sykkeen aleneminen suurempaa pelokkaan kuin iloisen kasvonilmeen 

kohdalla. Sen sijaan vauvan siirtäessä katseensa kohti häiriöärsykettä ei eroja eri ilmeiden välille 
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muodostunut, joten syketaajuuden suurempi lasku näyttäisi edellyttävän tarkkaavaisuuden 

kohdistamista pelokkaaseen kasvokuvaan.  

 Richards onkin osoittanut, että pelkkä objektin katselu ei välttämättä kerro aktiivisesta 

informaation käsittelystä (Richards, 2008; 2010). Tarkkaavaisuuden ylläpidon ja aktiivisen 

prosessoinnin vaihetta määrittää hänen mukaansa objektin aktiivisen katselun lisäksi sykkeen 

pysyminen alhaisena. Richardsin mallin mukaisen tarkkaavaisuuden ylläpidon vaiheessa tapahtuva 

tiedonkäsittely on tehokkaampaa ja vauvat esimerkiksi vastustavat paremmin katseen siirtämistä 

näkökentän reunan häiriöärsykkeeseen sekä tunnistavat paremmin lyhyesti esitetyn ärsykkeen 

(Richards, 2008). Ei siis ole yhdentekevää miten tarkkaavaisuutta kohdistetaan, vaan syvällisempi 

tiedon käsittely vaatii sykkeessäkin näkyvän aktiivisen tarkkaavaisuuden ylläpidon. Tässä 

tutkimuksessa kasvonilmeen ei pystytty osoittamaan vaikuttavan syketaajuuden pysymiseen 

alhaisempana, mikä olisi viitannut tarkkaavaisuuden ylläpidon vaiheeseen. Toisaalta tutkimuksessa 

käytetty koeasetelma nopeasti vaihtuvine ärsykkeineen ei kenties ole optimaalisin tarkkaavuuden 

ylläpidon tutkimiseen. Voidaan kuitenkin spekuloida, että ilmeiden välille olisi saattanut muodostua 

eroja jos aktiivinen ja passiivinen tarkkaavuus ja tiedonkäsittely olisi pystytty erittelemään. 

Aktiivisemman tarkkaavuuden ylläpidon voisi ajatella korostuvan vanhemmilla vauvoilla, sillä 

tarkkaavuuden ylläpitovaiheen on osoitettu lisääntyvän puolen vuoden iästä alkaen (Courage ym., 

2006). Kasvonilmeen ja sykkeen tasolla näkyvän pitkäjänteisemmän ja aktiivisen 

tarkkaavaisuusresurssien kohdentamisen välistä yhteyttä ja sen kehittymistä olisikin myöhemmissä 

tutkimuksissa kenties hyvä selvittää pidemmällä visuaalisen ärsykkeen katseluajalla. 

 

4.4. Emotionaalisen informaation ja tarkkaavaisuustoimintojen vuorovaikutus sosiaalisen 

kanssakäymisen ja oppimisen mahdollistajana 

 

Tutkimuksessa tuli esille tarkkaavaisuuden ja kasvoilla havaittavan emotionaalisen informaation 

prosessoinnin selkeä yhteys, joka kehittyy paljon 5 ja 11 ikäkuukauden välissä. Seuraavaksi tätä 

kehityskulkua tarkastellaan tarkemmin sosiaalisen kanssakäymisen kannalta. 

Viiden ja 7 kuukauden välissä näyttäisi jo tapahtuvan paljon pelon havaitsemiseen ja 

tarkkaavaisuuteen liittyvää kehitystä. Sosiaalisessa kanssakäymisessä tärkeä visuaalinen 

tarkkaavaisuustoiminto on inhiboiva kontrolli, eli kyky estää katseen siirto tiedonkäsittelyn 

kohteena olevasta ärsykkeestä kohti vähemmän tärkeää häiritsevää ärsykettä. Inhiboivan kontrollin 

on esitetty ilmaantuvan noin puolen vuoden iässä, mitä myös tämän tutkimuksen tulokset tukevat 

(esim. Rothbart & Posner, 2001). Tehokas ympäröivästä maailmasta oppiminen edellyttää taitoa 

ehkäistä oppimisen kannalta epärelevanttia toimintaa eli inhiboida omaa käyttäytymistä. Inhiboivaa 



 

 32 

kontrollointikykyä tarvitaan siis oman toiminnan ohjaamisessa ja kontrolloimisessa sekä 

tarkkaavaisuuden valikoivassa suuntaamisessa yksilön kannalta merkityksellisiin kohteisiin ja on 

täten hyvin perustavanlaatuinen taito kognitiivisessa kehityksessä. Inhiboivan kontrolloinnin 

kehittyminen onkin vauvaiässä yhteydessä erityisesti varhaiseen toiminnanohjaukseen sekä 

tunteiden säätelyyn (Rothbart & Posner, 2001). Tässä tutkimuksessa 7 kuukaudesta alkaen vauvat 

tekivät yleisesti vähemmän katseen siirtoja pois kasvokuvaärsykkeestä, mikä kertonee juuri 

toiminnan estämisen lisääntyvästä kehityksestä ja kyvystä suunnata tarkkaavaisuus sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ja oppimisen kannalta tärkeään ärsykkeeseen, kasvonilmeeseen. 

 Sosiaalisen vuorovaikutustilanteen on osoitettu vaikuttavan pelon ilmeeseen liittyviin 

tarkkaavaisuusreaktioihin noin puolen vuoden iässä. Jo 5½ kuukauden ikäiset vauvat koskettavat 

mieluummin lelua, johon on liittynyt audiovisuaalisesti esitetty positiivinen tunnereaktio, eli tämän 

ikäisillä vauvoilla viestinnän emotionaalinen sisältö vaikuttaa käyttäytymiseen, kun sosiaaliseen 

tilanteeseen liittyy äänen ja kasvonilmeen yhtäaikainen käyttö (Vaillant-Molina & Bahrick, 2012). 

Hoehl ja kumppanit (Hoehl ym., 2008; Hoehl & Striano, 2010) tutkivat 3, 6, 7 ja 9 kuukauden 

ikäisten vauvojen tarkkaavaisuusreaktioita pelokkaisiin kasvonilmeisiin, joissa katseen suunta 

vaihteli. Kuuden ja 7 kuukauden ikäisillä vauvoilla havaittiin voimakkaampi pelokkaisiin kasvoihin 

liittynyt tarkkaavaisuutta heijastava aivojen aktivaatio kun katse oli suunnattu kohti esinettä, mutta 

katseen ollessa suoraan eteenpäin tai kohti tyhjää tilaa, ei tällaista aktivaatiota havaittu. 6-7 

kuukauden ikään mennessä pelon ilme siis havaitaan merkityksellisempänä, jos ilme liittyy 

johonkin konkreettiseen uhkaan vauvan ympäristössä (ilmekuvan katse on kohdistettu johonkin 

esineeseen). Yhdeksän kuukauden ikäisillä sen sijaan tämä aivovaste ilmeni mallin katseen 

suunnasta riippumatta, eli pelokas kasvonilme yksinään oli riittävä aiheuttamaan voimakkaamman 

hermostollisen aktivaation. Vastaavasti kolmen kuukauden ikäisillä ei tämänkaltaista aktivaatiota 

esiintynyt lainkaan. Nämä löydökset ovat samansuuntaisia tässä tutkimuksessa esiin tulleiden 

havaintojen kanssa: 9 kuukauden ikäisillä vauvoilla havaittiin pelon ilmeen korostuneempi 

tarkkaavaisuutta tehostava vaikutus kuin 7 kuukauden ikäisillä, kun taas 5 kuukauden iässä ei pelon 

ilmeen vaikutusta tarkkaavaisuusreaktioihin esiintynyt. Tulosten voidaan tulkita kertovan pelon 

ilmauksen sosiaalisen merkityssisällön kasvavasta ymmärryksestä juuri 7-9 kuukauden iässä. Tämä 

on ikäkausi, joka edeltää noin vuoden iässä havaittavia ensimmäisiä ulkoisia sosiaalisen 

varmistamisen merkkejä (Campos ym., 2000). Vauvat vaikuttaisivat edellä mainittujen tulosten 

perusteella olevan herkkiä ympäristöön viittaavalle sosiaaliselle informaatiolle ennen kuin 

sosiaalisen varmistuksen tiedetään ilmaantuvan, eli jo alle vuoden ikäiset vauvat näyttäisivät 

pystyvän liittämään kasvonilmeen emotionaalisen sisällön kontekstiin. 
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Puolen vuoden jälkeen, noin 7-9 kuukauden iässä vauvat käyvät läpi siirtymävaiheen, jonka 

seurauksena vauvojen liikkumiskyky paranee ja emotionaalisten viestien ja sosiaalisen kontekstin 

välillä tapahtuu enemmän assosiatiivista sosiaalista oppimista (Campos ym., 2000). Vauvat myös 

ymmärtävät toisten ihmisten olevan tietoisia heidän ajatuksistaan ja tunteistaan ja alkavat vierastaa 

uusia ihmisiä (esim. Zeanah, Boris, Larrieu, 1997). Pelon ilmeestä tulee siis sosiaalisesti yhä 

merkityksellisempi 7 ja 9 kuukauden välillä, mistä kertonee tässä tutkimuksessa esiin tullut pelon 

ilmeen tarkkaavaisuutta tehostavan vaikutuksen korostuminen juuri näiden ikäryhmien välillä. 

Vierastaminen on visuaalisen tarkkaavaisuuden ja emotionaalisen tiedonkäsittelyn kannalta 

erityisen mielenkiintoinen ilmiö. Vierastamiseen liittyvät pelkoreaktiot lokalisoituvat erityisesti 

amygdalaan, jonka tiedetään osallistuvan kasvonilmeiden ja uhkaan liittyvien ärsykkeiden nopeaan 

havaitsemiseen ja prosessointiin (Vuillemieur, 2005). Vierastamisen ja tehostuneen pelkokasvoon 

kohdistuvan tarkkaavaisuusreaktion samanaikainen ilmaantuminen voisikin viitata näiden ilmiöiden 

taustalla vaikuttaviin yhteisiin hermostollisiin mekanismeihin painottuen juuri amygdalan ja 

kortikaalisten yhteyksien kypsymiseen. 

Yhdeksän ja 11 kuukauden välillä tapahtuvan motorisen ja hermostollisen kehityksen myötä 

vauva liikkuu yhä itsenäisemmin ja alkaa enenevässä määrin käyttää muiden kasvonilmeitä 

tarkkaavaisuuden ja käyttäytymisen ohjaamisen. Kasvonilmeestä muodostuukin tässä ikävaiheessa 

entistä merkityksellisempi distaalisessa kommunikoinnissa käytetty viesti, mutta vain tietyissä 

sosiaalisissa tilanteissa. Pelokas kasvonilme ja sen sosiaalinen tulkinta liitetään yhä enemmän 

epäselviin ja uusiin tilanteisiin, jolloin pelokas kasvonilme ei yksinään ole sosiaalisesti riittävän 

informatiivinen herättämään noin vuoden ikäisten vauvojen huomiota. Samoin lisääntyvä 

tahdonalainen tarkkaavaisuuden kontrollointi heijastuu varhaisten automaattisten uhkaan liittyvien 

reaktioiden laimenemisena eli kykynä vaimentaa hallitsevaa reaktiota, jotta haluttu toiminta voidaan 

suorittaa. Tämä viittaa erityisesti aivojen syvempien rakenteiden ja aivokuoren välisten yhteyksien 

kypsymiseen, jonka seurauksena syvien aivorakenteiden nopeaa tiedonkäsittelyä kontrolloidaan yhä 

paremmin korkeamman tasoisten kognitiivisten mekanismien avulla.   

Leppäsen ja Nelsonin (2009) mukaan kasvonilmeiden prosessoinnin kehittymisen taustalla 

vaikuttavat kokemusta odottavat ja kokemuksesta riippuvat mekanismit, jotka toisaalta edellyttävät 

kasvonilmeille altistumista tiettynä ikäkautena ja toisaalta muovautuvat yksilöllisistä kokemuksista. 

Tämän kehitysmallin ja edellä kuvailtujen kehitysilmiöiden pohjalta näyttäisi siltä, että noin puolen 

vuoden iässä vauvat ovat erityisen herkkiä kasvonilmeille ja alkavat kokemusten myötä kehittyä 

yhä paremmiksi kasvonilmeiden tunnistajiksi ensimmäisen ikävuoden loppupuoliskolla. Pelon 

ilmeellä on tässä kehityksen kulussa oma erityinen roolinsa: se tehostaa vauvan tarkkaavaisuutta 

edesauttaen ilmeen välittämän tiedon käsittelyä ympäristön mahdollisesta uhasta. Kokemusten 
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karttuessa ja vauvan tarkkaavaisuustoimintojen monimutkaistuessa pelon ilmeen tarkkaavaisuutta 

tehostava vaikutus vaimenee, mutta sen merkitys sosiaalisessa kanssakäymisessä kasvaa. 

 

4.5. Tutkimuksen rajoitukset ja mahdollisuudet 

 

Tämän tutkimuksen kenties tärkein anti on lisääntyvä ymmärrys sosiaalisen ja emotionaalisen 

viestinnän tärkeydestä varhaisen kehityksen muovaajana. Kun ymmärretään paremmin miten 

vauvat kehittyvät suuntaamaan tarkkaavaisuuttaan ja käsittelemään emotionaalista informaatiota, 

voidaan myös yleiseen kehitykseen liittyviä mekanismeja ymmärtää paremmin ja tutkia yksilöllisiä 

varhain ilmeneviä eroja tässä kehityksessä. Esimerkiksi pitkittynyt visuaalisen ärsykkeen 

katseluaika voisi kertoa tarkkaavaisuuden irrottamisen taustalla vaikuttavien hermoverkkojen 

kypsymättömyydestä tai kehityksen viivästymisestä, jonka varhainen havaitseminen saattaa olla 

tärkeää myöhemmän kehityksen kannalta. 

Vauvaiässä kehityksen kulku kognitiivisten kykyjen ajallisen ilmaantumisen ja ilmiasun 

suhteen on hyvin heterogeenista ja yksilöiden väliset erot kognitiivisessa kehityksessä vaikuttavat 

varmasti myös tämän tutkimuksen tuloksiin. Toisaalta esimerkiksi sukupuolen ei tässä 

tutkimuksessa havaittu olevan yhteydessä mihinkään mitatuista tarkkaavaisuusmuuttujista (t:t > .-

1.72; p:t > .09). Kuitenkin esimerkiksi yksilöllisten varhaisten temperamenttierojen tiedetään 

vaikuttavan vauvojen tahdonalaisen kontrollin kehitykseen (Rothbart & Posner, 2001), joten 

temperamenttipiirteiden kontrolloiminen voisi myöhemmissä tutkimuksissa olla aiheellista ja 

erittäin mielenkiintoinen tutkimuksen kohde. Esimerkiksi vauvaiässä havaitun pienemmän 

negatiivisen emotionaalisuuden on usein havaittu olevan yhteydessä suurempaan tahdonalaisen 

kontrollin määrään (Rothbart & Posner, 2001). Samoin lapsen geeniperimän on osoitettu olevan 

yhteydessä varhaisiin tarkkaavaisuustoimintoihin. Esimerkiksi aivojen välittäjäaine serotoniinin 

pitoisuuden vaihteluun vaikuttava geeni näyttäisi liittyvän visuaaliseen tarkkaavaisuuteen erityisesti 

emotionaalista informaatiota havaittaessa (Leppänen ym., 2011). Geeniperimää ei tässä 

tutkimuksessa kuitenkaan kontrolloitu. 

 Vauvan temperamenttipiirteiden ja geeniperimän lisäksi myös varhaiset kokemukset voivat 

vaikuttaa kasvonilmeiden havaitsemisen ja käsittelyn sekä tarkkaavaisuustoimintojen 

kehittymiseen. Esimerkiksi masentuneiden äitien vauvoilla on havaittu vähäisempää reagointia 

multimodaalisesti esitettyihin surullisiin kasvoihin ja ääniin (Field, Pickens, Fox, Gonzales & 

Nawrocki, 1998) ja kaltoin kohdelluilla lapsilla puolestaan on havaittu lisääntynyttä reagointia 

vihaisiin kasvonilmeisiin (Pollak, Cicchetti, Hornung & Reed, 2000). Näiden tutkimusten 

perusteella tietyn kasvonilmeen toistuva näkeminen saattaa siis johtaa vähentyneeseen tai 
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herkistyneeseen reaktioon kyseiseen kasvonilmeeseen. Vauvojen kasvuympäristöön liittyviä 

tekijöitä ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa pystytty huomioimaan. Tulevissa tutkimuksissa 

varhaisten kokemusten kartoittaminen ja yhteyksien tutkiminen kasvonilmeprosessoinnin ja 

tarkkaavaisuustoimintojen välisessä vuorovaikutuksessa ja sen kehittymisessä olisikin 

mielenkiintoista.  

 Tutkimustulosten tulkintaa ja tulosten luotettavuutta parantaisi entisestään, mikäli 

kyseessä olisi ollut pitkittäistutkimus, eli samoja vauvoja olisi ollut mahdollista tutkia eri 

ikävaiheissa ensimmäisen vuoden aikana. Tämä olisi mahdollistanut yksilönkehityksen tarkemman 

selvittämisen ja nimenomaan yksilöllisten kehityserojen kontrolloinnin. Toisaalta Kannasin ja 

kumppaneiden (2006) tarkkaavaisuusreaktioita selvittäneessä pitkittäistutkimuksessa 

tarkkaavaisuusreaktioiden jatkuvuus oli enemmän iästä kuin yksilöstä riippuvaista., sillä 

esimerkiksi 7 ja 31 kuukauden välillä ei esiintynyt jatkuvuutta tarkkaavaisuusreaktioissa, mutta 7 ja 

9 kuukauden välillä jatkuvuutta oli havaittavissa. Tämä kertookin tarkkaavaisuustoimintojen 

huomattavasta kehityksestä ensimmäisen ikävuoden aikana, jolloin kehityskulun laajimmat suunnat 

ovat todennäköisesti nähtävissä, vaikka eri ikävaiheissa tutkittaisiin eri yksilöitä. 

 Kasvonilmeiden prosessointia on vauvaiässä tutkittu paljon laboratorioympäristössä, 

kuten tässäkin tutkimuksessa, mutta voidaan kysyä yleistyvätkö löydökset myös vauvan 

luonnolliseen sosiaalisen ympäristöön. Vauvojen on osoitettu tunnistavan tuttujen huoltajien 

kasvonilmeitä ja reagoivan niihin tarkoituksellisesti jo 2-3 kuukauden iässä, aikaisemmin kuin 

vieraiden kasvojen ilmeiden tunnistuskyvyn tiedetään kehittyvän (Malatesta & Haviland, 1982). 

Kolmen kuukauden ikäiset lapset ovat myös parempia erottamaan kasvonilmeitä äitinsä kuin 

vieraan henkilön kasvoilta (Barrera & Maurer, 1981) ja katsovat pidempään huoltajien kuin 

tuntemattomien esittämiä ilmeitä (Walker-Andrews, Krogh-Jespersen, Mayhew, & Coffield, 2011). 

Vaikuttaisikin siltä, että vasta kun vauvat ovat oppineet tunnistaman tuttujen ihmisten 

kasvonilmeitä, yleistyy ilmeiden tunnistuskyky myös tuntemattomiin kasvoihin (Walker-Andrews 

ym., 2011). Olisikin mielenkiintoista tutkia eri-ikäisten vauvojen reaktiota pelokkaaseen 

kasvonilmeeseen vauvojen kotiympäristössä, jossa tuttuun kasvonilmeeseen liittyy vahvemmin 

sosiaalinen konteksti ja todellinen vaaraan liittyvä uhkatekijä. 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin ainoastaan visuaalisen kuvan näkemisen vaikutusta 

tarkkaavaisuusreaktioihin. Pienen vauvan havaintomaailma ei kuitenkaan koostu ainoastaan 

visuaalisista ärsykkeistä, vaan vauvojen tarkkaavaisuudesta kilpailevat myös esimerkiksi erilaiset 

kuulo- ja tuntoärsykkeet. Vauvat oppivatkin aluksi tunnistamaan tunneilmauksia nimenomaan 

useita aistikanavia samanaikaisesti hyödyntämällä esimerkiksi ilmeen ja äänen esiintyessä samaan 

aikaan (Flom & Bahrick, 2007). Pelokkaan kasvonimeen on kuitenkin osoitettu olevan sosiaalisessa 
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tilanteessa merkityksellisen yksinäänkin. Sorcen ja kumppaneiden (1985) näköjyrkännekokeessa 

huoltajat käyttivät ainoastaan kasvonilmettään viestittämään vaarasta. Vauvat eivät lähteneet 

ylittämään jyrkänteeltä näyttävää kohtaa, kun huoltajan kasvilla oli pelokas ilme. Vauvojen on 

myös osoitettu hyödyntävän sosiaalisessa referoinnissa erityisesti visuaalisia tai multimodaalisia 

aistikanavia pelkoa aiheuttavissa tilanteissa, kun taas positiivisissa tilanteissa pelkkä äänikanava on 

useimmiten riittävä aiheuttamaan muutoksen käyttäytymisessä (Kim, Walden, Knieps, 2007). Näin 

ollen lapsen luonnollisen sosiaalisen ympäristön huomioiden pelkän pelokkaan kasvonilmeen 

vaikutuksen selvittäminen lapsen käyttäytymiseen on tärkeää. Toisaalta olisi mielenkiintoista tutkia 

erilaisten aistikanavien yhdistelmien vaikutusta pelon ilmeeseen liittyvään 

tarkkaavaisuusvinoumaan. Vaikuttavatko esimerkiksi erilaiset kosketustuntemukset, kuten kylmä ja 

kuuma tehostavasti pelon havaitsemiseen, vai opitaanko näiden aistimusten yhdistäminen vasta 

myöhemmän kehityksen ja karttuvien kokemusten myötä? Visuaalisen tarkkaavaisuuden keston on 

esimerkiksi havaittu olevan yhteydessä kiputuntemukseen liittyvän hädän keston kanssa 3-11 

kuukauden ikäisillä vauvoilla (Axia, Bonichini, & Benini, 1999). Olisikin mielenkiintoista selvittää, 

vaikuttaako esimerkiksi varhain havaittu uhkaan liittyvä suurempi tarkkaavaisuusvinouma myös 

fyysisten tuntemusten kokemiseen erityisesti, kun tiedetään autonomisen hermoston rooli 

visuaalisten ärsykkeiden havaitsemisessa (esim. Bradley, 2009). 

Varhaisten tarkkaavaisuustoimintojen on osoitettu olevan yhteydessä myöhemmässä 

kehityksessä havaittaviin kognitiivisiin taitoihin, joten niiden tutkiminen jo vauvaiässä voisi 

edesauttaa kognitiivisen kehityksen jatkuvuuden ymmärtämisessä. Esimerkiksi vauvaiässä havaittu 

ärsykkeiden yleinen lyhyempi katseluaika on yhteydessä tehokkaampaan tiedonkäsittelyyn ja 

suurempaan älykkyysosamäärään lapsuudessa sekä sosiaalisen kognition kehitykseen ja tunteiden 

säätelyyn. (Bornstein & Sigman, 1986; Colombo, Mitchell, & Horowitz, 1988; Fox, Henderson, 

Pérez-Edgar, & Whiten, 2008; McCall & Carriger, 1993; Rose & Feldman, 1995; Rothbart & 

Posner, 2001) Tarkkaavaisuuden kehityksen parempi tunteminen voisi myös edesauttaa 

tunnistamaan erityisesti vauvoja, joilla varhainen kognitiivinen kehitys ei kulje normatiivista rataa.  

 Varhaista pelon ilmeeseen liittyvää emotionaalisen informaation prosessoinnin tutkimista 

voitaisiin siis hyödyntää epätyypillisen kehityksen varhaisessa tunnistamisessa. Esimerkiksi 

pelokkaan kasvonilmeen heikompi tunnistuskyky ennustaa tunteetonta ja antisosiaalista 

käyttäytymistä (Munoz, 2009), kun taas suurempi herkkyys havaita negatiivisia emootioita on 

yhteydessä suuremmalle alttiudelle ahdistuneisuuteen (Georgiou ym., 2005; Hare ym., 2008). 

Kasvonilmeen tunnistuskyvyn tiedetään siis kehittyvän huimasti nimenomaan ensimmäisen 

ikävuoden aikana, joten voisi olettaa varhaisten yksilöiden välisten tunnistuskykyyn liittyvien 

erojen olevan havaittavissa jo ensimmäisen ikävuoden loppua kohti. Näin ollen voitaisiin jo varhain 
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tunnistaa epäsuotuisalle kehityskululle alttiit yksilöt ja kohdistaa tukitoimenpiteitä niitä 

tarvitseville, sillä varhaisten kokemusten on osoitettu vaikuttavan emotionaalisen informaation 

prosessoinnin kehittymiseen tai olevan jopa kehityksen edellytys juuri ensimmäisten ikävuosien 

aikana (Leppänen, 2011; Leppänen & Nelson, 2009).  

Varhaisen kognitiivisen kehityksen tuntemista voidaan käyttää hyväksi myöhemmän 

kehityksen ymmärtämisessä. Vauvoilla tehtävät tutkimukset kertovat primitiivisemmistä 

tiedonkäsittelyprosesseista, sillä vauvoilla vasta kehittymässä olevat frontaalialueet eivät vielä 

säätele alkeellisempaa aivojen syvien rakenteiden prosessointia ja täten käyttäytymistä niin 

voimakkaasti kuin vanhemmilla lapsilla ja erityisesti aikuisilla. Ihmiset tulevat siis taitavimmiksi 

kontrolloimaan näitä alkeellisia prosessointitapoja, mutta ne saattavat kuitenkin vaikuttaa 

tiedonkäsittelyyn tiedostamattomalla tavalla. Vauvoilla tehtyjen tutkimusten avulla voidaan 

esimerkiksi ymmärtää paremmin niitä alkeellisempia kognitiivisia prosesseja ja mekanismeja, 

joiden tiedetään vaikuttavan joidenkin mielenterveyden häiriöiden taustalla. Tiedetään esimerkiksi 

että ahdistuneisuushäiriöön liittyy suurempi kognitiivinen vinouma uhkaärsykkeisiin (Bishop, 

2008). Kattavampi tietämys tämänkaltaisten ilmiöiden ja häiriöiden varhaisista tausta- ja 

syntymekanismeista voisi auttaa oikeanlaisessa ja varhaisessa interventioiden kehittämisessä. 

 Tämä tutkimus valottaa rajoituksistaan huolimatta tarkkaavaisuusreaktioiden yhteyttä 

emotionaalisen informaation prosessointiin ja tämän vuorovaikutuksen kehittymistä ja luo 

kattavampaa kokonaiskuvaa tämän kehityksen kulusta.  

 

4.6. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Ensimmäisen ikävuoden aikana tapahtuu kehitystä niin kasvonilmeiden kognitiiviseen 

prosessointiin kuin visuaaliseen tarkkaavaisuuteen liittyen, joka vaikuttaa näiden toimintojen 

keskinäiseen vuorovaikutukseen eri tavoin eri ikävaiheissa. Viiden ja 7 kuukauden välillä tapahtuu 

kehitystä erityisesti kyvyssä estää tarkkaavaisuuden irrottaminen huomion kohteena olevasta 

ärsykkeestä, mikä heijastanee lisääntyvää omien sisäisten tavoitteiden mukaista tarkkaavaisuuden 

suuntaamista. Tässä ikävaiheessa näyttäisi kehittyvän myös pelon ilmeen tarkkaavaisuutta tehostava 

vaikutus. Seitsemän ja 9 kuukauden välillä puolestaan tahdonalainen tarkkaavaisuuden kontrollointi 

lisääntyy ja samanaikaisesti vauvat alkavat ymmärtää paremmin pelon ilmeen sosiaalista 

merkitystä, mikä näkyy entisestään korostuvana tarkkaavaisuuden vinoutumisena kohti pelokasta 

kasvonilmettä. Kuitenkin jo 11 kuukauden iässä tämä pelon ilmeen automaattinen tarkkaavaisuutta 

tehostava vaikutus laimenee, mikä kertonee tarkkaavaisuuden tahdonalaisemmasta kontrolloinnista 

ja sen lisääntyvästä käytöstä emotionaalisen informaation käsittelyssä. 
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 Tämän tutkimuksen tulokset lisäävät tietämystä emotionaalisen informaation ja 

tarkkaavaisuustoimintojen vuorovaikutuksen kehittymisestä vauvaiässä erityisesti pelokkaan 

kasvonilmeen osalta. Tutkimuksen löydösten avulla tiedetään yhä paremmin miten tämä 

vuorovaikutus näyttäytyy ja muuttuu eri ikävaiheissa. Tutkimus tarjoaa pohjaa myöhemmille 

tutkimuksille vauvaiän tunteidenkäsittelyn ja tarkkaavaisuuden yhteydestä muuhun kognitiiviseen 

kehitykseen sekä yksilöllisten erojen tarkastelulle. 
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