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Emotionaalisella ja tahdonalaisella tarkkaavaisuudella ajatellaan olevan keskei-
nen rooli itsesäätelytaitojen kehittymisen ja myöhemmän mielenterveyden kehi-
tyksen kannalta. Molempia tarkkaavaisuuden osa-alueita on tutkittu erillään,
mutta niiden yhteyksistä vauvaiässä ei ole juurikaan tutkimusta. Tämän tutki-
muksen tarkoituksena on tarkastella, ovatko emotionaalinen ja tahdonalainen
tarkkaavaisuus yhteydessä toisiinsa kahdeksan kuukauden ikäisillä vauvoilla,
vai voidaanko niiden ajatella olevan erillisiä tarkkaavaisuusprosesseja. Tämän
lisäksi pyrittiin tarkastelemaan tyttöjen ja poikien välisiä eroja näiden mahdollis-
ten yhteyksien välillä. Tämän tutkimuksen aineisto (n=363 äiti-lapsi -paria) on
osa laajaa FinnBrain -kohorttitutkimusta, jossa tutkitaan muun muassa raskau-
denaikaisen stressin yhteyttä lapsen kehitykseen. Emotionaalista tarkkaavai-
suutta tutkittiin silmänliikerekisteröinnillä hyödyntäen overlap-paradigmaa, jossa
vauvoille esitetään neutraaleja, iloisia ja pelokkaita kasvoja, kasvonmuotoisia
kontrollikuvia sekä häiriöärsykkeitä. Vauvojen tahdonalaista tarkkaavaisuutta
tutkittiin IBQ-R-temperamenttikyselyllä (vanhempien arvioima pitkäkestoinen
tarkkaavuus) kuuden kuukauden iässä ja havainnoimalla vauvoja nk. Blocks-ti-
lanteessa (Laboratory Temperament Assessment Battery Prelocomotor, Gold-
smith & Rothbart, 1999), jossa vauvat leikkivät palikoilla kolmen minuutin ajan.
Vauvan palikoihin kohdistaman katseen kesto sekä vauvan osoittaman kiinnos-
tuksen intensiteetti koodattiin Lab-TAB-ohjeistuksen mukaisesti. Vauvan ha-
vainnoitu kiinnostuksen intensiteetti oli yhteydessä suurempaan todennäköisyy-
teen olla siirtämättä katsetta pois sekä pelokkaista että neutraaleista kasvonil-
meistä häiriöärsykkeeseen. Toisaalta mitä enemmän kiinnostus kasvoi tah-
donalaisen tarkkaavaisuuden tehtävän edetessä, sitä todennäköisemmin lapsi
siirsi katseensa pois sekä pelokkaista että neutraaleista kasvonilmeistä häiriöär-
sykkeeseen. Äidin arvioiman katseen keston yhteys emotionaaliseen tarkkaa-
vaisuuteen sekä sukupuolten välillä havaitut erot eivät taustamuuttujien kontrol-
loinnin jälkeen olleet merkitseviä. Tulokset antavat osviittaa siitä, että tah-
donalaisella ja emotionaalisella tarkkaavaisuudella saattaa olla joitakin yhteyk-
siä, mutta yhteydet olivat kaiken kaikkiaan heikkoja, joten tahdonalainen ja
emotionaalinen tarkkaavaisuus näyttävät toimivan pitkälti erillisinä prosesseina
kahdeksan kuukauden iässä.

Avainsanat: Tahdonalainen tarkkaavaisuus, tarkkaavaisuuden ylläpito, emotio-
naalinen tarkkaavaisuus, tarkkaavaisuusvinouma, vauvaikä
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1. Johdanto

Emotionaalisella ja tahdonalaisella tarkkaavaisuudella ajatellaan olevan keskei-

nen rooli itsesäätelytaitojen kehittymisen ja myöhemmän mielenterveyden kehi-

tyksen kannalta (Morales, Fu, & Pérez-Edgar, 2016). Tahdonalaisen tarkkaavai-

suuden ongelmat ennustavat useita koulumenestykseen vaikuttavia vaikeuksia,

kuten työmuistin häiriöitä (Martinussen, Hayden, Hogg-Johnson, & Tannock,

2005), lukutaidon vaikeuksia (Rabiner, Coie, & Conduct Problems Prevention

Research Group, 2000) ja oppimisen vaikeuksia (Shechner, ym., 2012). Emo-

tionaalisella tarkkaavaisuudella on sen sijaan havaittu olevan vahvoja yhteyksiä

ahdistuneisuushäiriöihin aikuisiässä (Bar-Haim, ym., 2007; Mogg, Bradley, Wil-

liams, & Mathews, 1993; Todd, Cunningham, Anderson & Thompson, 2012).

Molempia tarkkaavaisuuden osa-alueita on tutkittu erillään, mutta niiden yhteyk-

sistä vauvaiässä ei ole juurikaan tutkimusta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena

on tarkastella, onko emotionaalisella ja tahdonalaisella tarkkaavaisuudella yh-

teyksiä kahdeksan kuukauden ikäisillä vauvoilla, vai voidaanko niiden ajatella

olevan erillisiä tarkkaavaisuusprosesseja tässä ikävaiheessa.

1.1. Tahdonalainen tarkkaavaisuus
Tarkkaavaisuus on käsitteenä hyvin laaja ja siitä on useita eri määritelmiä (Pos-

ner & Boies, 1971). Tarkkaavaisuus voidaan nähdä joukkona kognitiivisia toi-

mintoja, jotka antavat aivoille mahdollisuuden kohdentaa huomion yhteen kä-

sillä olevaan asiaan (Shechner ym., 2012). Tarve havaintojen priorisointiin juon-

taa kognitiivisen kapasiteetin rajallisuudesta. Yksilö ei kykene käsittelemään

kaikkea aisti-informaatiota samanaikaisesti, jolloin tarkkaavaisuudella pyritään

poimimaan kullekin hetkelle oleellinen tieto käsiteltäväksi. Corbetta ja Shulman

(2002) jakavat tarkkaavaisuuden käsitteellisesti tahdonalaiseen (goal-directed)

ja ärsykelähtöiseen (stimulus-driven) tarkkaavaisuuteen. Tahdonalainen tark-

kaavaisuus viittaa prosesseihin, joissa henkilö ohjaa tarkkaavaisuutensa halua-

maansa kohteeseen ja ylläpitää keskittymistään valitussa kohteessa tarvittavan

ajan. Esimerkiksi suojatielle tultaessa kohdennamme tietoisesti tarkkaavaisuu-

temme liikennevaloihin ja odotamme vihreän valon syttymistä. Ärsykelähtöinen

tarkkaavaisuus taas viittaa tarkkaavaisuuden tahattomaan ohjautumiseen. Kun
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jokin yllättävä ärsyke ilmaantuu aistittavaksi, esimerkiksi autoilijan soittaessa

äänitorvea, tarkkaavaisuus kohdentuu automaattisesti yllättävään ärsykkeeseen

tai sen tuottamaan kohteeseen.

Tarkkaavaisuuden taustalla olevia neuraalisia hermoverkkoja tutkittaessa

on löydetty näyttöä siitä, että tahdonalainen tarkkaavaisuus koostuisi kolmesta

eri prosessista: valppaudesta, valikoinnista ja kontrollista (Posner & Rothbart,

2007). Valppaus (alerting), josta voidaan myös käyttää nimitystä vigilanssi, viit-

taa ihmisen kykyyn ylläpitää tarkkaavaisuutta pitkäkestoisesti samassa koh-

teessa. Tällaisesta taidosta on kyse esimerkiksi silloin, kun opiskelija seuraa lu-

entoa tai lapsi rakentaa palapeliä. Toinen tarkkaavaisuuden osa-alue on infor-

maation valikointi (orienting). Tällaisesta kyvystä puhuttaessa käytetään usein

käsitettä valikoiva tarkkaavaisuus, mikä tarkoittaa henkilön kykyä valikoida infor-

maatiota tietystä lähteestä, esimerkiksi puheen sorinan keskeltä kykyä kohdis-

taa keskittyminen tiettyyn puhujaan. Kolmas tarkkaavaisuuden osa-alue, kont-

rolli (executive control of attention), viittaa toiminnanohjauksen prosesseihin,

joissa tarkkaavaisuutta pyritään kontrolloimaan jonkin tietyn tavoitteen saavutta-

miseksi esimerkiksi estämällä tietyn ärsykkeen tarkkailu (inhibiointi). Esimerkiksi

Stroop-testissä henkilö lukee eri värien nimistä koostuvaa sanalistaa ja joutuu

sanomaan kirjoitetun sanan sijasta musteen värin: esimerkiksi millä värillä sana

”punainen” on kirjoitettu (oikea vastaus: sininen). Tällainen toiminta vaatii tark-

kaavaisuuden tahdonalaista kontrollia. Edellä olevassa jaottelussa korostuu ni-

mensä mukaisesti tarkkaavaisuuden tahdonalainen ja tavoitteellinen luonne,

jossa ihminen aktiivisesti ylläpitää tai ohjaa tarkkaavaisuuttaan tiettyjen tavoittei-

den saavuttamiseksi.

1.2. Tarkkaavaisuuden kehittyminen varhaislapsuudessa
Viime vuosikymmenien aikana on tutkimuksessa noussut kiinnostus varhaislap-

suuden tarkkaavaisuuden kehittymiseen (Colombo, 2001). Tähän on vaikuttanut

erityisesti kognitiivisen neurotieteen kehittyminen kehityspsykologian alueella,

sekä kiinnostus lasten tarkkaavaisuuden mittaamiseen ja sen merkitykseen tu-

levan kehityksen kannalta. Mittaamismenetelmien kehittämisellä on pyritty te-

hostamaan lasten kognitiivisten kykyjen arviointia sekä arvioimaan kognitiivisten

kykyjen ongelmiin suunniteltuja varhaisia interventiomuotoja. Tarkkaavaisuuden
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kohdistamisella ja ylläpidolla on oppimisen ja tunteidensäätelyn kehityksen kan-

nalta suuri merkitys.

Yksilölliset erot vauvan tarkkaavaisuudessa ja sen kehittymisessä liittyvät

ympäristöntekijöiden lisäksi vauvan perinnöllisiin ominaisuuksiin (Posner &

Rothbart, 2007). Geenit voivat esimerkiksi vaikuttaa hermoverkkojen tehokkuu-

teen, mikä saattaa heijastua yksilön kognitiivisiin toimintoihin ja käyttäytymi-

seen. Esimerkiksi dopamiinireseptoreiden muodostamista säätelevät geenit voi-

vat vaikuttaa dopaminergiseen hermoverkkoon, joka on keskeinen tarkkaavai-

suuden kontrollissa (executive control), mikä voi sitä kautta näkyä yksilön ky-

vyissä ohjata tarkkavaisuutta tavoitteellisesti (Fan, Wu, Fossella, & Posner,

2001). Tarkkaavaisuuden kontrolli on tutkimusten mukaan siis voimakkaasti ge-

neettisesti ohjattua (Fan, Wu, Fossella, & Posner, 2001: Posner, Rothbart, &

Sheese, 2007). Tarkkaavaisuuden kontrollia on siitä huolimatta mahdollista ke-

hittää harjoittelemalla (Posner, Rothbart, & Sheese, 2007). Sen sijaan valppau-

den (alerting) hermoverkoston muovautuminen on mahdollisesti vain jossain

määrin periytyvää ja tarkkaavaisuuden ohjaamisen (orienting) hermoverkoston

muovautuminen ei näytä olevan periytyvää (Fan, Wu, Fossella, & Posner,

2001).

Geenit luovat myös pohjan lapsen temperamentille, minkä on havaittu

olevan yhteydessä lapsen tarkkaavaisuuden kehittymiseen (Rothbart, Sheese,

& Posner, 2007). Temperamentilla tarkoitetaan jo vauvaiässä havaittavaa suh-

teellisen pysyvää tapaa reagoida ympäristön ärsykkeisiin ja säädellä sisäisiä

prosesseja ja käyttäytymistä (Posner & Rothbart, 2007; Rothbart, Sheese, &

Posner, 2007). Temperamentista kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristön

kanssa aikuisiän persoonallisuus. Pienestä vauvasta on jo 2-4 kuukauden iässä

havaittavissa selkeä reagointitapa esimerkiksi sen suhteen, kuinka iloisesti ja

aktiivisesti lapsi suuntautuu ympäristön ärsykkeisiin (Rothbart, Sheese, & Pos-

ner, 2007). Itsesäätelyn (effortful control) kehittyminen tulee näkyvämmäksi noin

kahden ikävuoden kohdalla ja on suoranaisessa yhteydessä pitkäkestoisen

tarkkaavaisuuden kehittymiseen (Rothbart, Sheese, & Posner, 2007). Mitä suju-

vammin lapsi osaa siirtää tarkkaavaisuutta eri asioiden välillä (orienting) ja kont-

rolloimaan tavoitteellisesti tarkkaavaisuuden suuntautumista (executive control),

sitä paremmat ovat lapsen itsesäätelytaidot. Tarkkaavaisuuden siirtäminen pois

epämukavuutta aiheuttavasta kohteesta on vauvoilla ensisijainen tapa säädellä
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tunteita (Field, 1981). EEG-tutkimuksissa (Martinos, Matheson, & de Haan,

2012) on havaittu, että pienen lapsen heikko itsesäätely oli yhteydessä heikom-

paan kykyyn suunnata tarkkaavaisuus uuteen kohteeseen. Tämä voi puoles-

taan vaikeuttaa itsesäätelyä, kun lapsen on hankalaa suuntautua uuteen (mah-

dollisesti lohduttavaan) ärsykkeeseen. Kuuden kuukauden ikäinen vauva, jonka

on hankalaa suunnata tarkkaavaisuus uuteen kohteeseen, on ulkoisesti havain-

noituna rauhattomampi ja itkuisempi (Martinos, Matheson, & de Haan, 2012).

Ensimmäisten elinkuukausien aikana tarkkaavaisuuden ajatellaan olevan

ulkoisesti ohjattua aistiärsykkeisiin reagoimista ja niihin kiinnittymistä (Colombo,

2001; Richards, 2001). Esimerkiksi pienen vauvan äiti voi kiinnittää vauvan kat-

seen itseensä tulemalla lähelle lapsen näkökenttää. Vauvan odottaessa äidin

saapumista huoneeseen lapsi ei kuitenkaan kohdista katsettaan ennakoivasti

ovelle, koska pienen lapsen tahdonalainen tarkkaavaisuus on vasta kehitty-

mässä (Colombo, 2001). Tätä saattaa selittää se, että vastasyntyneellä silmien

kontrolli ja näköaisti ovat vielä heikkoja, joten lapsella on vaikeuksia nähdä kau-

kana olevia kohteita. Tämän lisäksi vastasyntynyt lapsi viettää vain noin 20%

vuorokaudesta valveilla, jolloin tarkkaavaisuuden harjaantuminen on hyvin vä-

häistä (Colombo, 2001). Kolmen kuukauden iässä tapahtuu oleellinen muutos

lapsen uni-valvetilassa ja samoin tarkkaavaisuuden ylläpitämisen kehittymi-

sessä. Kolmikuukautinen vauva pystyy todennäköisemmin pitämään tarkkaavai-

suuttaan aikaisempaa pidempiä aikoja samassa kohteessa. Uni-valvetilan muu-

toksen lisäksi lasten tarkkaavaisuusprosessien kehittyminen on ajallisesti yhtey-

dessä myös tarkkaavuustoiminnoista vastaavien aivoalueiden kehittymiseen

(Richards, 2001).

Alle kahden kuukauden ikäiset lapset näyttävät myös suosivan heille tut-

tuja objekteja ja valikoivan katseellaan niitä (Weizmann, Cohen, & Pratt, 1971).

Kymmenestä viikosta eteenpäin on havaittu, että lapset alkavat suosia vieraita

näköaistimuksia tuttujen sijaan (Jeffrey & Cohen, 1971; Wetherford & Cohen,

1973). Vauvan ikä vaikuttaa myös siihen, millaisia kohteita lapsi katsoo (Bren-

nan, Ames, & Moore, 1966). Tutkittaessa 3-14 viikon ikäisiä vauvoja on ha-

vaittu, että kolmeviikkoiset vauvat katsovat pidempään yksinkertaisia kuvioita

kuin monimutkaisia, kun taas 14 viikon ikäiset lapset katsoivat pidempään moni-

mutkaisia kuvioita (Brennan, Ames, & Moore, 1966).
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Alle neljän kuukauden iässä vauvan tarkkaavaisuutta kuvaa vaihe, jossa

vauvalla on vaikeuksia siirtää katse yhdestä kohteesta toiseen (ns. sticky fixa-

tion, esim.  Hood, 1995), mikä vaikeuttaa tarkkaavaisuuden aktiivista suuntaa-

mista eri kohteiden välillä. Vauvan saavuttaessa neljän kuukauden iän hänen

kykynsä siirtää tarkkaavaisuutta kahden aistiärsykkeen välillä paranee, minkä

ajatellaan liittyvän tahdonalaisen tarkkaavaisuuden orastavaan kehittymiseen

(Colombo, 2011; Hunnius, Geuze, & Van Geert, 2006). Johnson, Posner ja

Rothbart (1994) tutkivat neljä kuukautta vanhojen lasten kykyä oppia siirtämään

tarkkaavaisuus pois kuvaruudulle ilmestyvästä vihjeärsykkeestä päinvastaiseen

suuntaan, johon kohdeärsyke ilmaantui. Tässä tutkimuksessa nelikuukautiset

lapset oppivat suuntaamaan tarkkaavuutensa vihjeärsykkeestä vastakkaiseen

suuntaan, mikä tukee ajatusta tahdonalaisen tarkkaavaisuuden orastavasta ke-

hittyneisyydestä jo näin varhain.

Kuuden kuukauden iässä puolestaan vauvat kykenevät jo sujuvasti irrot-

tamaan tarkkaavaisuutensa yhdestä kohteesta ja siirtämään sen toiseen koh-

teeseen (Hunnius, Geuze, & Van Geert, 2006). Tämän tarkkaavaisuuden siirtä-

miseen liittyvän taidon olemassaolon ja nopeuden on havaittu lisääntyvän sel-

keästi ensimmäisen ikävuoden loppupuolella (Colombo, 2011). Kuuden kuukau-

den ikäisillä vauvoilla on myös havaittu viitteitä jaetun tarkkaavaisuuden kehitty-

misestä (Morales ym., 2000): lapsi kykenee kohdistamaan katseensa esimer-

kiksi niihin kohteisiin, joita äiti katselee. Osa tutkimuksista kuitenkin havaitsi tä-

män taidon kehittyvän vasta noin 10 kuukauden iässä (Corkum & Moore, 1998).

Tutkimusten väliset erot liittynevät siihen, kuinka herkästi vauvan tarkkaavaisuu-

den kiinnittyminen samaan kohteeseen kuin vanhemmalla on tulkittu jaetuksi

tarkkaavaisuudeksi ja kuinka johdonmukaisia tuloksia tutkimuksessa on vaa-

dittu, jotta voidaan puhua jaetun tarkkaavaisuuden kehittyneisyydestä.

Oakesin ja Tellinghuisenin (1994) tutkimuksessa vertailtiin seitsemän ja

10 kuukautta vanhojen vauvojen lelujen tutkimisaikoja, kun heille annettiin yk-

sinkertainen tai monimutkainen lelu. Tutkimuksessa havaittiin, että vauvat tutki-

vat yleisesti pisimpään monimutkaisempaa lelua, ja kun lelu tuli tutuksi, lapsen

into lelun tutkimiseen laski. 10 kuukautta vanhat vauvat katsoivat seitsemän

kuukautta vanhoihin vauvoihin verrattuna lyhyempään yksinkertaisia leluja, mikä

voi liittyä kehittyneempään habituaatioon eli ärsykkeisiin tottumiseen, mikä taas

kertoo lapsen neurologisesta kehittyneisyydestä; lelu tulee nopeammin tutuksi,
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jolloin siihen kyllästytään myös nopeammin. Tämän lisäksi 10 kuukauden ikäi-

set vauvat tutkivat seitsemän kuukautta vanhoja vauvoja pidempään monimut-

kaisia kohteita. Tämä saattaa liittyä motoriikan kehittyneisyyteen; sen myötä le-

lua on helpompi tutkia ja mielenkiinto lelussa säilyy pidempään.

Vauvojen tarkkaavaisuuden häiriöherkkyyden on eräässä tutkimuksessa

(Richards, 1989) havaittu lisääntyvän kahden kuukauden ja kuuden kuukauden

välillä, mutta jälleen laskevan seitsemän kuukauden ja 10-kuukauden välillä.

Häiriöherkkyyden lisääntyminen ensimmäisen puolen vuoden aikana saattaa

liittyä kohdeärsykkeen yhä nopeampaan prosessointiin, jolloin vauva saattaa

herkemmin kääntää päänsä uutta ärsykettä kohti (Oakes & Tellinghuisen 1994).

Häiriöherkkyyden on kuitenkin yleisesti havaittu vähentyvän iän myötä (Ruff &

Capozzoli, 2003); 10 kuukauden ikäiset vauvat häiriintyvät eniten visuo-auditiivi-

sista ärsykkeistä, kun taas kaksivuotiaat häiriintyvät visuaalisista ärsykkeistä

(joko äänellä tai ilman).

Vauvan taipumus katsella pitkään samaa kohdetta vaikuttaa nopeasti

ajateltuna tavoiteltavalta ominaisuudelta, mutta näin ei nykytutkimuksen valossa

välttämättä ole. Colombon ja kumppaneiden (1991) mukaan vauvojen fiksaatio-

aikoja tutkittaessa on havaittu, että nk. nopeat katsojat pärjäävät paremmin eri-

laisissa kognitiivista prosessointia vaativissa tehtävissä, kuten kuvioiden erotte-

lun ja nopean havaitsemisen tehtävissä. Lyhyemmät katseluajat saattavatkin

kertoa lapsen nopeasta prosessointinopeudesta ja muista kognitiivisista ominai-

suuksista. Kuten aikaisemmin esitellyssä tutkimuksessa (Oakes & Tellinghui-

sen, 1994) kävi ilmi, lapsen prosessointikyvyn ja motoriikan kehittyessä lelujen

tutkailuajat pienentyvät. On toisaalta myös näyttöä siitä, että pitkät katseluajat

liittyisivät vauvan suotuisaan kehitykseen. On esimerkiksi havaittu, että vauvan

tahdonalaisen tarkkaavaisuuden pitkäkestoinen ylläpito on yhteydessä negatii-

visten emootioiden parempaan säätelyyn lapsuudessa (Putnam, Rothbart, &

Gartstein, 2008). Sekä lyhyet, että pitkät katseluajat näyttävät tilanteesta riip-

puen olevan tärkeitä ominaisuuksia. Lyhyet katseluajat voivat viitata korkeam-

paan kognitiiviseen kehittyneisyyteen, mutta toisaalta tarkkaavaisuuden pitkä-

kestoinen ylläpito voi olla ensiarvoisen tärkeää, kun suoriutuminen vaatii pitkä-

kestoista keskittymistä.
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1.3. Emotionaalinen tarkkaavaisuus
Tahdonalaisen tarkkaavaisuuden lisäksi Corbetan ja Shulmanin (2002) jaossa

tarkkaavaisuudella ajatellaan olevan myös automatisoitunut ja jokseenkin tie-

dostamaton puoli, mitä kutsutaan ärsykelähtöiseksi (stimulus-driven) tarkkaavai-

suudeksi. Yksi keskeinen tällainen yksilön kognitioihin automatisoituneesti ja tie-

dostamattomasti vaikuttava ärsyke on emotionaalinen eli tunnepitoinen ärsyke

(Vuilleumier & Huang, 2009). Emootioita ja kognitioita on tutkittu paljon erillään,

mutta psykologinen ja neurotieteellinen tutkimus on osoittanut, että emootiot ja

kognitiot vaikuttavat suuressa määrin toisiinsa (Pessoa, 2008). Se, mitä havait-

semme ulkomaailmasta, vaikuttaa luonnollisesti emootioihimme, mutta myös

emootiot vaikuttavat siihen, mitä ulkomaailmasta havaitaan. Tarkkaavaisuutta

tutkittaessa on havaittu, että jo hyvin varhaisessa vaiheessa emotionaalinen är-

syke kiinnittää herkemmin tarkkaavaisuuden puoleensa kuin neutraali ärsyke

(Todd, Cunningham, Anderson, & Thompson, 2012). Emotionaalisella tarkkaa-

vaisuudella tarkoitetaan siis ihmisen tiedonkäsittelyn taipumusta priorisoida

emotionaalisesti merkittävän ärsykkeen prosessointia eli tarkkaavaisuuden kiin-

nittämistä herkemmin emotionaalisesti värittyneisiin kohteisiin (Brosch, Grand-

jean, Sander, & Scherer, 2009).

Mahdollisen ympäristössä esiintyvän uhan tarkkailulla on evolutiivisesti

tärkeä merkitys selviytymisen kannalta, jotta yksilö osaa nopeasti reagoida vaa-

rallisiin tilanteisiin ympäristössään (Bar-Haim ym., 2007; Eysenck, 1992). Sen

lisäksi, että tarkkaavaisuus on herkistynyt suuntautumaan emotionaalisiin koh-

teisiin, voimme toisaalta pyrkiä myös suuntautumaan pois tietyn tyyppisistä är-

sykkeistä; stressaantuneina pyrimme yksilöstä riippuen välttämään uhkaavia

kohteita tai mahdollisesti suuntaamaan tarkkaavaisuutemme palkitseviin kohtei-

siin (Shechner ym., 2012). Edellä kuvatuista ilmiöistä käytetään yhteistä nimi-

tystä tunnepitoisten ärsykkeiden aiheuttama tarkkaavaisuusvinouma (affect-bia-

sed attention) (Todd ym., 2012).

Klassikkoesimerkkinä tunnepitoisten ärsykkeiden aiheuttamasta tarkkaa-

vaisuusvinoumasta on pelokkaiden kasvojen prosessoinnin priorisointi. Pelok-

kailla kasvoilla on havaittu useissa tutkimuksissa olevan suurempi vaikutus tark-

kaavaisuuden suuntautumiseen kuin positiivisilla tai neutraaleilla kasvoilla

(Hahn & Gronlund, 2007; Horstmann, 2007; Leppänen ym., 2010; Leppänen &
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Nelson, 2009; Peltola ym., 2008; Shechner ym., 2012, Vuilleumier & Huang,

2009). Tällainen ilmiö on havaittu jo hyvin varhaisessa kehitysvaiheessa (Pel-

tola ym., 2008). Peltolan ym. tutkimuksessa (2008) jo seitsemänkuukautiset

vauvat katsoivat pidempään pelokkaita kasvoja kuin iloisia ja neutraaleja kas-

voja tai kontrolliärsykkeenä ollutta muunneltua kasvokuvaa, kun taas viisikuu-

kautisilla vauvoilla tätä ilmiötä ei havaittu (Peltola, Leppänen, Mäki & Hietanen,

2009).

Pelokkaiden kasvojen suosimista on selitetty muun muassa siten, että

pienet vauvat näkevät harvemmin pelokkaita kasvoja, jolloin ne voivat olla vau-

valle kiinnostavammat (Peltola ym., 2008). Toisaalta pienet lapset kiinnittävät

kasvoissa eniten huomiota silmiin, ja on mahdollista, että pelokkaat kasvot vetä-

vät kiinnostusta puoleensa siitä syystä, että silmän valkuaista on niissä eniten

nähtävissä. Tälle hypoteesille ei kuitenkaan ole löytynyt näyttöä myöhemmissä

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

Pelokkaiden kasvojen tarkkaavaisuuden ohjaavaa vaikutusta on myös

selitetty aivoissa tapahtuvilla muutoksilla, erityisesti emootioita prosessoivan

mantelitumakkeen sekä tarkkaavaisuutta ja tunteita säätelevien aivokuoren alu-

eiden (etuotsalohkon-, orbitofrontaali- ja pihtipoimun etuosan alueet) toiminnalli-

silla yhteyksillä (Leppänen & Nelson, 2009; Peltola, 2011). Aistiärsykkeen emo-

tionaalinen sisältö prosessoidaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa mantelitumak-

keessa ennen ärsykkeen tietoisuuteen tulemista, mikä vaikuttaa tarkkaavaisuu-

den suuntaamiseen, jolloin uhkaavaan ärsykkeeseen reagoidaan nopeammin

kuin iloiseen. Uhkahypoteesia tukee myös se, että seitsemän-kuukautisilla vau-

voilla on havaittu enemmän sydämensykkeen hidastumista reaktiona pelokkai-

siin kasvoihin, mikä muistuttaa aikuisten autonomisen hermoston reaktiota uh-

kaaviin kohteisiin (Leppänen ym., 2010). Kuitenkaan vauvoilla ei ole havaittu

pelkoreaktiota pelokkaisiin kasvokuviin (Leppänen & Nelson, 2009). Kyseessä

saattaa pienen vauvan kohdalla olla nimenomaan evolutiivisesta signaalista

suunnata tarkkaavaisuus tärkeään kohteeseen, mitä lapsi ei koe suoranaisesti

pelottavana.
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1.4. Emotionaalisen tarkkaavuuden kehittyminen
varhaislapsuudessa

On havaittu, että jo vastasyntyneet pystyvät ikään kuin automatisoituneena re-

aktiona mallintamaan toisen kasvoista iloa, pelkoa ja hämmästyneisyyttä

(Field, Woodson, Greenberg, & Cohen, 1983). Kasvonilmeiden erottelusta on

havaittu olevan viitteitä jo kolmen kuukauden iässä habituaatioon perustuvassa

tutkimuksessa (Young-Browne, Rosenfeld, & Horowitz, 1977). Kolmen kuukau-

den ikäiset vauvat kykenivät erottamaan hämmästyksen iloisista kasvoista ja

päinvastoin sekä myös hämmästyneisyyden surullisista kasvoista, mikäli surulli-

set kasvot näytettiin ensin. Kasvonilmeisiin suuntautuva tarkkaavaisuus sekä

tunnetilojen havaitseminen toisen kasvoista näyttää olevan jossain määrin hyvin

primääri ja aikaisessa vaiheessa kehittyvä ominaisuus, jolla vauva saa hänelle

tärkeää informaatiota ympäristöstä (Leppänen & Nelson, 2009). Evolutiivisesta

näkökulmasta voisi siis ajatella, että kasvonilmeiden prosessoinnin varhainen

kehittyminen on selviytymisen kannalta tärkeä ominaisuus, mikä näkyisi olen-

naisen tiedon priorisointina. Emotionaalisten tarkkaavaisuusvinoumien onkin

havaittu kehittyvän jo varhaisessa vaiheessa (Morales, Fu & Pérez-Edgar,

2016; Todd, Cunningham, Anderson, & Thompson, 2012). Kuuden ja seitsemän

kuukauden iässä lapsen tarkkaavaisuus alkaa suuntautumaan herkemmin emo-

tionaalisiin kohteisiin (Leppänen ym., 2010). Tämä näkyy muun muassa vai-

keuksina irrottaa katsetta tunnepitoisista kasvokuvista. Ilmeiden havainnoinnilla

on myös sosiaalinen merkitys: sen avulla vauva saa yhteyden häntä hoivaaviin

ihmisiin sekä pystyy luomaan kiintymyssuhteen läheiseen aikuiseen (Leppänen

& Nelson, 2009). Tarkkavaisuusvinouma pelokkaisiin kasvoihin kahdeksan kuu-

kauden iässä on yhteydessä turvalliseen kiintymyssuhteeseen 14 kuukauden

iässä, joten tällainen tarkkaavaisuusvinouma voi ennustaa lapsen positiivista

kehitystä (Peltola, Forssman, Puura, IJzendoorn, & Leppänen, 2015).

Kahdeksan kuukauden ikäiset vauvat kiinnittävät nopeammin katseensa

vihaisiin kuin iloisiin kasvoihin (Morales, Fu, & Pérez-Edgar, 2016). Osa tutki-

joista on havainnut tarkkaavaisuusvinouman ulottuvan myös muihin uhkaaviin

kohteisiin kuin kasvoihin; kahdeksan kuukauden ikäiset vauvat kiinnittävät auto-

maattisemmin huomionsa käärmeisiin sammakoiden sijaan, mikä kertoo uhka-
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ärsykkeen suosimisen laajuudesta (LoBue & DeLoache, 2008). Samansuuntai-

nen tulos on saatu tutkittaessa hämähäkkien paikantamista tietokoneen ruu-

dulta (LoBue, 2010a). Aikuisten tavoin jo kolmevuotiaat löysivät nopeammin hä-

mähäkit (uhkaärsyke) kuin torakat tai sienet (ei-uhkaärsyke), mikä tukee näke-

mystä siitä, että ihmisellä on biologinen taipumus havaita uhkaavat kohteet au-

tomaattisesti ympäristöstä.

Emotionaalinen tarkkaavaisuusvinouma voi syntyä biologisesti omaksu-

tun tiedon lisäksi myös emotionaalisten kokemusten myötä; lapset oppivat ha-

vaitsemaan rokotusneulat kynien joukosta ikävien kokemusten seurauksena,

mutta eivät erottele veitsiä haarukoiden seasta yhtä nopeasti (LoBue, 2010b).

Myös lapsen omat piirteet ja tunnetilat, kuten temperamenttipiirteistä pelko-

reagoivuus tai ahdistuneisuus, voivat vahvistaa tarkkaavaisuusvinoumien synty-

mistä ja vahvuutta (Morales, Pérez-Edgar, & Buss, 2014). Tämän lisäksi var-

haisten ympäristötekijöiden kuten äidin masennuksen tai äidin kokeman voi-

makkaan stressin on havaittu lisäävään lapsen tarkkaavaisuuden vinoumaa pe-

lokkaisiin kasvonilmeisiin, kun lapsella on tietty serotonergisen TPH2-geenin va-

riaatio (Forssman ym., 2014). On näyttöä myös siitä, että varhain laitoshoitoon

sijoitetuilla 12-vuotiailla lapsilla ei ole havaittu muutoksia emootioiden proses-

soinnissa kasvonilmeistä, vaikka ympäristö olisi ollut tunnetasolla laiminlyövää

(Young, Luyster, Fox, Zeanah, & Nelson, 2017). Emootioiden havaitseminen ja

niiden prosessointi kasvoilta näyttää olevan suhteellisen muuttumatonta ja vai-

keasti häirittävissä.

Tarkkaavaisuusvinoumien kehittyminen on siis myös osittain geenien oh-

jaamaa (Todd ym., 2012). On havaittu, että serotoniinisysteemin geenien muun-

nelmat ovat yhteydessä vauvojen visuaaliseen tarkkaavaisuuteen (Leppänen

ym., 2011). Leppäsen ja kumppaneiden (2011) tutkimuksessa, jossa lapselle

esitettiin emotionaalisia kasvokuvia ja tutkittiin lapsen tarkkaavaisuuden irrottau-

tumista erilaisista emotionaalisista kasvokuvista havaintokentän laidalle esitet-

tyyn häiriöärsykkeeseen, serotonergisen TPH2 -703 T-alleelin kantajat juuttuivat

pidemmäksi aikaa iloisiin ja pelokkaisiin kasvokuviin. Tämä tukee ajatusta, että

tietyt serotonergiset geenit vaikuttavat emotionaalisen tarkkaavaisuuden syn-

tyyn. On kuitenkin syytä muistaa, että yksittäisten geenien vaikutus on todennä-

köisesti hyvin vähäinen, jotta niillä voitaisiin ennustaa luotettavasti emotionaali-

sen tarkkaavaisuuden eroavaisuuksia.
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Tutkittaessa lapsuusiän temperamentin merkitystä tarkkaavuuden kehi-

tyksessä on havaittu, että 3-13 kuukautta vanhat vauvat suuntaavat katseensa

automaattisemmin ja nopeammin pelokkaisiin kasvokuviin riippumatta lapsen

itsesäätelytaidoista (Martinos, Matheson, & de Haan, 2012). Kuitenkin ne lap-

set, joiden itsesäätelyn kontrolli oli suurempaa, pyrkivät tehostetummin lisää-

mään tarkkaavaisuuden tahdonalaista kontrollia. Tämä näkyi muutoksina Nc-

vasteissa (kuvastavat tarkkaavaisuuden automaattista suuntaamista) lapsen

EEG:ssä, mikä voi näkyä siinä, että lapsi ei samalla tavalla jumiudu pelokkaisiin

kasvoihin kuin itsesäätelyn kontrollilta heikompi lapsi. Aikuisilla persoonallisuus-

piirteistä ekstroversion, jota kuvaa ulospäinsuuntautuneisuus ja sosiaalisuus, ja

on jatkumoa lapsuusiän temperamenttipiirteelle: voimakkaalle positiiviselle emo-

tionaalisuudelle/ekstroversiolle, on havaittu olevan yhteydessä tarkkaavaisuus-

vinoumaan palkitsevia ärsykkeitä kohti (Todd, Cunningham, Anderson, &

Thompson, 2012). Samansuuntainen tulos havaittiin Derryberryn ja Reedin tut-

kimuksessa (1994), missä ekstroversion havaittiin liittyvän tarkkaavaisuuden vi-

noumaan palkitsevia positiivisia ärsykkeitä kohti, kun taas introversion, mitä ku-

vaa sisäänpäin kääntyneisyys ja varautuneisuus sosiaalisissa tilanteissa, ha-

vaittiin liittyvän tarkkaavaisuuden suuntaamiseen korostuneesti negatiivisia är-

sykkeitä kohti.

Tutkittaessa tarkkaavaisuuden vinoumaa pelokkaisiin kasvoihin, on ha-

vaittu aivojen sähköisessä toiminnassa sukupuolten välisiä eroja kuusi kuu-

kautta vanhoilla vauvoilla. Tyttöjen oikean otsalohkon alueella havaittiin suu-

rempia Nc-vasteita katseltaessa pelokkaita kasvokuvia kuin katseltaessa iloisia

kasvokuvia, mikä viittaa tarkkaavaisuuden suurempaan automaattiseen suun-

tautumiseen pelokkaisiin kasvokuviin (Martinos, Matheson, & de Haan, 2012).

Pojilla tällaista eroa ei havaittu. Tytöt näyttävät siis erottelevan voimakkaammin

emotionaalisia kasvokuvia ja olevan herkistyneempiä negatiivisille ärsykkeille.

Tarkkaavaisuuden automatisoituneeseen suuntautumiseen liittyvien Nc-vastei-

den on havaittu vähentyvän iän myötä pelokkaiden kasvojen kohdalla, mutta ei

iloisten kasvojen kohdalla. Tätä voi mahdollisesti selittää itsesäätelyn ja tark-

kaavaisuuden tahdonalaisen kontrollin kehittyminen.
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1.5. Tahdonalaisen tarkkaavaisuuden ja emotionaalisen
tarkkaavaisuuden yhteydet

Emotionaalisen ja tahdonalaisen tarkkaavaisuuden välisiä yhteyksiä on jossain

määrin tutkittu (Brosch, Pourtois, Sander, & Vuilleumier, 2011). Tutkimukset

ovat kuitenkin suoritettu ainoastaan aikuisilla ja käsitelleet tietämykseni mukaan

lähinnä sitä kysymystä, riippuuko emotionaalinen tarkkaavaisuus aikuisilla tah-

donalaisen tarkkaavaisuuden resursseista. Aikaisemman suoritetun tutkimuk-

sen perusteella on ajateltu, että emotionaalinen ärsyke aktivoi aikuisten aivoja

automaattisesti ilman tarkkaavaisuuden kohdentamista (esim. Vuilleumier, Ar-

mony, Driver, & Dolan, 2001). On kuitenkin näyttöä siitä, että aikuisilla emotio-

naalisen ärsykkeen prosessointi aivoissa on riippuvainen käytettävissä olevista

tarkkaavaisuuden resursseista (Pessoa, McKenna, Gutierrez, & Ungerleider,

2002; Silvert ym., 2007). Emotionaalisia kasvokuvia käsittelevät aivoalueet, ku-

ten mantelitumake tarvitsevat Pessoan ym. (2002) mukaan aktivoituakseen

tarkkaavaisuusresursseja. Jos kaikki tarkkaavaisuuden resurssit olivat suunnat-

tuna kuormittavaan tehtävään, kohonnutta aktivaatiota ei havaittu emootioita kä-

sittelevillä aivojen alueilla. Jos tutkimuksessa on käytetty tehtäviä, jotka kuormit-

tavat tiedonkäsittelyä vain vähän, on tarkkaavaisuusresursseja saattanut jäädä

käytettäväksi myös emotionaalisen tiedon analysointiin (Silvert ym., 2007).

 Pessoa, Padmala ja Morland (2005) tarkastelivat aikuisilla kyseistä tutki-

muskysymystä kolmella eri tarkkaavaisuuden resursseja kuormittavalla tasolla

ja huomasivat, että keskivaikeassa ja vaikeassa tehtävässä ei havaittu manteli-

tumakkeen reaktiota pelokkaille kasvoille, kun taas helpossa tehtävässä havait-

tiin. Toisin sanoen, jos tehtävän vaatimukset ovat tarkkaavaisuuden näkökul-

masta suuret, on todennäköisempää, että tarkkaavaisuusresurssit eivät suun-

taudu havaitsemaan ympäristössä esiintyviä emotionaalisia ärsykkeitä. Mikäli

tehtävä on helppo tarkkaavaisuuden näkökulmasta, ympäristössä esiintyvä

emotionaalinen ärsyke havaitaan tällöin helpommin.

Tahdonalaisen ja emotionaalisen tarkkaavaisuuden välisiä yhteyksiä voi-

daan myös tarkastella mielenterveyteen liittyvien yhteyksien kautta. Molemmilla

tarkkaavaisuuden osa-alueilla on havaittu olevan laaja-alaisia ja aikaisin ilmene-

viä yhteyksiä ihmisen myöhempään kehitykseen ja hyvinvointiin (Morales, Fu, &
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Pérez-Edgar, 2016) sekä rooli mielenterveyden häiriöitä ylläpitävänä mekanis-

mina (Williams, Mathews, & MacLeod, 1996). Kuitenkin tahdonalainen tarkkaa-

vaisuus ja emotionaalinen tarkkaavaisuus ennustavat jokseenkin erilaisia häiri-

öitä. Tahdonalaisen tarkkaavaisuuden ongelmat ovat korostuneesti yhteydessä

oppimisen (Barry, Lyman, & Klinger, 2002), muistin (Shechner ym., 2012) ja

työmuistin häiriöihin (Martinussen, Hayden, Hogg-Johnson, & Tannock, 2005)

sekä ulospäin suuntautuvaan oirehdintaan kuten käytöshäiriöihin (Wilens ym.,

2002). Emotionaalinen tarkkaavaisuus on taas vahvasti yhteydessä erilaisiin ah-

distuneisuushäiriöihin (Bar-Haim ym., 2007; Williams & Mathews, 1993) ja

osassa tutkimuksista myös masennukseen (Kujawa ym., 2011; Mathews, Rid-

geway, & Williamson, 1996). Tämä voisi puhua sen puolesta, että tahdonalai-

nen ja emotionaalinen tarkkaavaisuus olisivat kaksi eri prosessia, joilla on erilai-

set vaikutukset yksilön hyvinvointiin.

On kuitenkin näyttöä siitä, että aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiri-

öön eli ADHD:hen liittyisi myös korostunut riski ahdistuneisuus- ja masennus-

häiriöihin (esim. Busch ym., 2002), kun taas osassa tutkimuksista ei ole löytynyt

vastaavaa yhteyttä (esim. Mannuzza, Klein, Bessler, Malloy, & LaPadula,1993).

Tämä ei vielä kuitenkaan tarkoita, että tahdonalaisen tarkkaavaisuuden häiriöillä

olisi geneettisiä yhteyksiä masennus- tai ahdistuneisuushäiriöihin, vaan ne voi-

vat olla seurausta tahdonalaiseen tarkkaavaisuuteen liittyvistä ongelmista; esi-

merkiksi ADHD voi lisätä lapsen ongelmia arjessa, mikä voi vuorostaan johtaa

alakuloisuuteen ja muuhun masennukseen liittyvään oireiluun.

On kiinnostavaa, että tahdonalaiseen tarkkaavaisuuteen liittyvä ADHD on

selvästi yleisempää miehillä (Biederman ym., 1999), kun taas naisilla yleisem-

pää on emotionaaliseen tarkkaavaisuuteen liittyvä ahdistuneisuushäiriö (esim.

Lewinsohn, Gotlib, Lewinsohn, Seeley, & Allen, 1998) ja masennushäiriö (esim.

Nolen-Hoeksema, 2001). Sukupuolella saattaa mahdollisesti olla merkitystä

emotionaalisen- ja tahdonalaisen tarkkaavaisuuden prosesseissa. Jos tah-

donalainen ja emotionaalinen tarkkaavaisuus olisivat voimakkaasti yhteydessä

toisiinsa, niin voisi kuvitella, että esimerkiksi tahdonalaisen tarkkaavaisuuden

häiriöiden yleisempi esiintyvyys miehillä johtaisi myös yleisempään emotionaali-

sen tarkkaavaisuuden häiriöiden esiintyvyyteen miessukupuolella.
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Kaiken kaikkiaan emotionaalista ja tahdonalaista tarkkaavaisuutta on tut-

kittu paljon erikseen, mutta niiden välisten yhteyksien tutkimusta on varsin niu-

kasti. Kummallakin tarkkaavaisuuden osa-alueella on yksilön kehityksen ja hy-

vinvoinnin kannalta merkittäviä vaikutuksia, joten on perusteltua pyrkiä lisää-

mään tietoa molemmista tarkkaavaisuusprosesseista sekä niiden välisistä yh-

teyksistä.

1.6. Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, missä määrin emotio-

naalinen tarkkaavaisuus ja tahdonalainen tarkkaavaisuus ovat yhteydessä toi-

siinsa kahdeksan kuukauden ikäisillä vauvoilla. Aikaisemman tutkimuksen

(esim. Peltola ym., 2008) perusteella tiedetään, että tarkkaavaisuusvinoumat

uhkaärsykkeisiin, kuten pelokkaisiin kasvoihin alkavat kehittyä 5-7-kuukauden

ikäisillä vauvoilla. Tutkimukseen valikoitiin kahdeksan kuukauden ikäisiä vau-

voja siitä syystä, että haluttiin tutkia mahdollisimman varhaista tarkkaavaisuutta,

kuitenkin niin, että voidaan olla varmoja uhkaärsykkeisiin liittyvien tarkkaavai-

suusvinoumien kehittyneisyydestä jo tässä iässä. Tässä tutkimuksessa vauvan

tarkkaavaisuutta on tutkittu saman päivän aikana kahdella kokeellisella asetel-

malla sekä vauvan kotona tehdyllä äidin arviolla. Lapsen tahdonalaisesta tark-

kaavaisuudesta on saatu tietoa Blocks-tehtävällä (Laboratory Temperament As-

sessment Battery Prelocomotor, Goldsmith & Rothbart, 1999) (katseen kesto ja

intensiteetti) ja IBQ-R (Infant Behavior Questionnaire -Revised, Putnam et al.

2014) -temperamenttikyselyllä (tarkkaavaisuuden pitkäkestoisuus arkipäiväi-

sissä tilanteissa). Lapsen emotionaalisesta tarkkaavaisuudesta on kerätty tietoa

silmänliiketutkimuksella, jossa mitataan, kuinka todennäköisesti lapsen tarkkaa-

vuus pysyy kohdeärsykkeessä (neutraalit, iloiset, pelokkaat kasvot tai kasvoja

muistuttava kuvio), kun ärsykkeen viereen ilmestyy abstrakti häiriöärsyke.

Hypoteeseissa pyrin hahmottelemaan mahdollisia yhteyksiä kunkin tah-

donalaisen tarkkaavaisuuden muuttujan ja emotionaalisen tarkkaavaisuuden

muuttujan välillä erikseen. Koska aiempaa tietoa näiden tarkkaavuusprosessien

yhteyksistä tai eroista lapsuusiässä ei ole, lähtökohtana on oletus, että tah-
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donalainen ja emotionaalinen tarkkaavaisuus ovat pohjimmiltaan samaa pro-

sessia, jolloin muutokset tahdonalaisen tarkkaavaisuuden muuttujissa heijastui-

sivat emotionaalisen tarkkaavaisuuden muutoksiin.

Hypoteesit:

1. Tahdonalaisen tarkkaavaisuuden korkeampi intensiteetti on yhteydessä

siihen, että lapsi siirtää vähemmän todennäköisesti katseensa emotio-

naalisesta kasvokuvasta tai kontrollikuvasta häiriöärsykkeeseen. Oletet-

tavasti taipumus yleisesti korkeaan kiinnostukseen näkyy myös emotio-

naalisen tarkkaavaisuuden tilanteessa, jolloin lapsi on vähemmän häirit-

tävissä ja siirtää harvemmin katseensa häiriöärsykkeeseen.

2. Vauvan lyhytkestoisempi havainnoitu tai äidin arvioima tahdonalainen

tarkkaavaisuus on yhteydessä suurempaan todennäköisyyteen siirtää

katse pois emotionaalisesta kasvokuvasta tai kontrollikuvasta häiriöär-

sykkeeseen. Oletettavasti lapsen tarkkaavaisuuden lyhytkestoisuus nä-

kyy lyhytkestoisuutena myös emotionaalisen tarkkaavaisuuden tilan-

teessa (nk. nopea katsoja), jolloin on todennäköisempää, että tarkkaavai-

suus siirtyy kohdeärsykkeen viereen ilmestyvään häiriöärsykkeeseen.

3. Katseen ylläpidon ja kiinnostuksen intensiteetin vähentyminen tutkimusti-

lanteen loppua kohti näkyisi suurempana todennäköisyytenä siirtää katse

pois emotionaalisesta kasvokuvasta tai kontrollikuvasta. Mikäli lapsen

tarkkaavaisuuden kesto ja kiinnostuksen intensiteetti ovat taipuvaisia las-

kemaan kolmen minuutin mittaisessa leikkitilanteessa, eli lapsi kyllästyy

nopeammin, oletetaan taipumuksen kyllästymiseen näkyvän myös emo-

tionaalisen tarkkaavaisuuden tilanteessa. Häiriöärsykkeen ilmestyessä

lapsi todennäköisemmin suuntaa katseensa siihen.

4. Yhteydet ovat erilaisia tyttöjen ja poikien välillä. On havaittu, että tytöt

reagoivat voimakkaammin negatiivisiin ärsykkeisiin kuten pelokkaisiin

kasvokuviin (Martinos, Matheson, & de Haan, 2012), joten on oletetta-

vaa, että eroja nousee myös tässä tutkimuksessa poikien ja tyttöjen vä-

lillä. Mahdollisesti tytöillä suuri kiinnostuksen intensiteetti tai korostunut

taipumus katsella kohteita pitkään on yhteydessä suurempaan todennä-

köisyyteen olla irrottamatta katsetta pelokkaista kasvonilmeistä häiriöär-

sykkeeseen.
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2. Metodit

2.1. Tutkittavat
Tutkimuksen otos on osa FinnBrain-syntymäkohorttitutkimusta (Karlsson ym.,

2017), johon kuului 3808 perhettä. FinnBrain-raskauskohorttitutkimuksessa tut-

kitaan pitkittäistutkimusasetelmalla raskausajasta alkaen perimän ja ympäristön

yhteyksiä lapsen kehitykseen ja myöhempään terveyteen. Rekrytointi kohortti-

tutkimukseen tapahtui Turun seudulla ja Ahvenanmaan alueella joulukuun 2011

ja huhtikuun 2015 välillä. Kohorttitutkimukseen kutsuttiin äitejä ja heidän puoli-

soitaan ensimmäisen ultraäänitutkimuksen yhteydessä raskausviikolla 12. Rek-

rytoinnin hoiti FinnBrainin tutkimushoitaja ensimmäisen ultraäänikäynnin yhtey-

dessä. Osallistumisen ehtona oli varmennettu raskaus, suomen tai ruotsin kie-

len sujuva hallinta sekä äidin ja isän (tai muun henkilön, joka asuu samassa ta-

loudessa) kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta sekä omasta että

lapsen puolesta.

Tutkimuksen osanottajat koostuivat nk. fokuskohortin vauvoista, jotka

osallistuivat kehitysneuropsykologiselle tutkimuskäynnille kahdeksan kuukau-

den iässä (n=421). Fokuskohorttiasetelmassa on vertailtu äitejä, jotka ovat ra-

portoineet paljon raskauden aikaista stressiä (masennus- ja/tai ahdistusoireilua)

niihin äiteihin, joilla on ollut vähän raskaudenaikaista stressiä. Stressiä oli mi-

tattu kohorttitutkimuksessa masennusmittarilla (Edinburgh Postnatal Depressive

Scale, EPDS; Cox, Holden, & Sagovsky,1987) yleisen ahdistuneisuuden mitta-

rilla (Symptom Checklist -90, SCL-90/anxiety scale; Holi, Sammallahti, & Aal-

berg,1998) ja raskauteen liittyvän ahdistuksen mittarilla (Pregnancy-Related An-

xiety Questionnaire-revised, PRAQ-R/PRAQ-R2; Huizink, Mulder, de Medina,

Visser, & Buitelaar, 2004). Äiti luokiteltiin voimakkaan raskaudenaikaisenstres-

sin ryhmään, mikäli pisteet ylittivät korkean pistemäärän rajan kahdessa eri tes-

tissä raskauden aikana tai pisteet ylittivät korkean pistemäärän rajan samassa

testissä kahdesti eri mittauskerroilla (Karlsson et al. 2018 (Cohort Profile)). Ma-

talan raskaudenaikaisenstressin ryhmään kuuluivat ne äidit, joiden pistemäärät

eivät ylittäneet korkeiden pistemäärien rajaa yhdessäkään tutkimuksessa. Tutki-

mus on saanut kaikissa vaiheissaan hyväksynnän Turun yliopiston ja Varsinais-

Suomen sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta.
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2.2. Vauvan emotionaalisen tarkkaavaisuuden tutkiminen

2.2.1. Laitteet
Vauvan emotionaalista tarkkaavaisuutta tutkittiin silmänliikerekisteröinnillä. Koe-

asetelmassa vauva istui vanhempansa sylissä 50-70 cm:n etäisyydellä silmänlii-

kekamerasta (EyeLink1000+, SR Research Ltd, Toronto, Ontario, Canada).  Sil-

mänliikekoe esitettiin lapselle 17” View Sonic P775 -näytöltä, joka oli liitettynä

200 MHz:n Pentium II tietokoneeseen. Kokeessa käytettiin 500Hz:n näytteenke-

räystaajuutta.

Ennen jokaista mittausta kamera kalibroitiin viidellä pisteellä tarpeen mu-

kaan kahteen kertaan sekä mahdollisesti mittauksen aikana uudestaan. Tutkija

käytti erillistä tietokonetta kalibroimaan kameraa, esittämään kokeet ja valvo-

maan koetilanteen kulkua. Tutkija oli samassa hämärästi valaistussa huo-

neessa läsnä tutkittavan kanssa, mutta häiriön välttämiseksi tutkittava ja tutkija

olivat erotettuna verholla. Mittauksen aikana sallittiin pienet tauot tarpeen mu-

kaan.

2.2.2. Kokeen kulku
Vauvan emotionaalista tarkkaavaisuutta tutkittiin overlap-paradigmalla (Kuva 1)

(esim. Peltola ym., 2008), missä valkoisella taustalla tietokonenäytön keskipis-

teenä olevan fiksaatiopisteen (tässä kokeessa animoitu ärsyke, kuten haukkuva

koira) jälkeen esitetään värillisenä naisen kasvojen kuva 1000 ms:n ajaksi tai

kontrollitilanteessa kasvoja muistuttava kuvio. Vauvoille esitettiin kaksi 24 kuvan

sarjaa, jotka koostuivat kahden eri naisen kasvojen ilmeistä; molemmilta naisilta

esitettiin kuusi iloista ilmettä, kuusi pelokasta ilmettä, kuusi neutraalia ilmettä

sekä kontrollina 12 kasvojen muotoista kuviota. Tutkimuksessa ei käytetty

enempää kuin kahden naisen kasvokuvia uutuusvaikutuksen välttämiseksi.

Kasvokuvien alhaisen tason visuaaliset piirteet (esim. luminanssi, kontrasti) py-

rittiin kuvissa kaltaistamaan. Kohdeärsykkeen (kasvokuvan/ kontrollikuvan) vie-

reen joko oikealle tai vasemmalle puolelle ilmestyi 1000 ms:n jälkeen 13,6° as-

teen etäisyydelle mustavalkoinen abstrakti häiriöärsyke (shakkikuvio tai ympy-

röitä), joka pysyi kasvokuvan rinnalla 3000 ms ajan. Astemäärät laskettiin sillä
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Kuva 1. Overlap-paradigma. Aluksi vauva kohdistaa katseensa ruudun keskellä
olevaan fiksaatioärsykkeeseen (haukkuva koira tai kaakattava ankka), jonka
päälle ilmestyy 1000 ms:n jälkeen joko kasvo (neutraali, iloinen tai pelokas) tai
kontrollikuva (kasvonmuotoinen kuvio) 1000 ms:n ajaksi. Tämän jälkeen kasvo-
jen tai kontrollikuvan vasemmalle tai oikealle puolelle ilmestyy 3000 ms:n ajaksi
häiriöärsyke. (Kuva on artikkelista Yrttiaho ym., 2014,
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0100811.g001 creative commons -ehtojen
mukaan uudelleenmuotoiltuna.)

olettamuksella, että lapsen pää oli noin 60cm:n katseluetäisyydellä. Kasvoku-

van koko oli 15.4° x 10,8° ja kontrollikuvan koko oli 15.4° x 4.3°. Yhden esitys-

kerran (yksi kohdekuvio + yksi häiriöärsyke) kesto oli 4000 ms.

Jokaisen kasvojen esityskerran välissä esitettiin lyhyt animaatio lapsen

tarkkaavaisuuden kiinnittämiseksi ruutuun. Tähän liitettiin ääni, jonka tarkoituk-

sena oli pitää lapsen tarkkaavaisuus kokeessa. Seuraava kohdeärsyke esitettiin

sitten, kun lapsen katse oli kohdistuneena fiksaatioärsykkeeseen. Kuvat esitet-

tiin puolisatunnaisessa järjestyksessä niin, että sama kohdeärsyke sai esiintyä

korkeintaan kolme kertaa peräkkäin. Sivulle ilmestyvä häiriöärsyke esitettiin sa-

tunnaisesti oikealle ja vasemmalle yhtä monta kertaa kummallekin puolelle.
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Overlap-paradigmalla tutkittiin vauvan kasvojenilmeisiin suuntautuvaa

tarkkaavaisuutta sekä verrattiin eroja eri emootioiden välillä siinä, miten herkästi

lapsi irrottaa katseensa häiriöärsykkeeseen. Silmänliikedata tallennettiin teksti-

tiedostoina ja analysoitiin Matlab-ohjelmalla offline-tilassa (Mathworks, Natick,

MA) (Leppänen, Forssman, Kaatiala, Yrttiaho, & Wass, 2015). Onnistuneista

näytteistä laskettiin suhteelliset osuudet siihen, että katse ei siirtynyt kohdeär-

sykkeestä häiriöärsykkeeseen (todennäköisyysmuuttuja) jakamalla lukumäärä

(katse ei siirry pois kohdekuvasta) onnistuneiden koekertojen lukumäärällä, ja

tätä muuttujaa käytettiin lapsen emotionaalisen tarkkavaisuuden muuttujana.

Tutkimukseen kelpuutettiin data käyttäen hyväksi edeltäneissä tutkimuk-

sissa käytettyjä kriteerejä (Leppänen ym., 2015). Lopulliseen dataan sisällytet-

tiin (1) Koekerrat, joissa ainakin 70% ajasta fiksaatio oli kiinnittyneenä kohdeär-

sykkeeseen ennen katseen irrottamista siitä tai koekerran loppuun tultaessa; (2)

koekerrat, joissa oli riittävä määrä valideja otoksia silmänliikedatasta (katse oli

menetettynä korkeintaan 200 ms:n ajan); (3) silmänliike kohdeärsykkeen ja häi-

riöärsykkeen välillä ei tapahtunut aikana, jossa kamera ei ole jäljittänyt silmänlii-

kettä. Tilastolliseen analyysiin hyväksyttiin vain ne koehenkilöt, joilla oli vähin-

tään kolme onnistunutta silmänliikemittausta kaikista koetilanteista (iloinen,

neutraali, pelokas ja kontrolli). 6,9% vauvoista tuotti silmänliikemittauksen, josta

ei saatu riittävästi hyvälaatuista dataa (ainakin yksi kolmesta edellä mainitusta

kriteeristä ei täyttynyt). Silmänliikerekisteröinnissä olleista vauvoista 7,4% ei

tuottanut lainkaan silmänliikedataa, mikä johtui lapsen rauhattomuudesta tai lait-

teisiin liittyvistä haasteista, jotka estivät vauvan tutkimisen. Lopullisessa datassa

käytettiin riippumattomana muuttujana tarkkaavaisuuden siirtymien puuttumis-

ten lukumäärää, eli sellaisia koekertoja, joissa tarkkaavaisuus pysyi kohdeär-

sykkeessä 160 ms:n ja 1000 ms:n aikaikkunan välillä siitä hetkestä lähtien, kun

häiriöärsyke oli ilmaantunut (esim. Forssman ym., 2014)

2.3. Tahdonalaisen tarkkaavaisuuden tutkiminen

2.3.1. Havainnoitu tahdonalainen tarkkaavuus
Lapsen tahdonalaista tarkkaavaisuutta tutkittiin Lab-TAB-menetelmään (Labora-

tory Temperament Assessment Battery Prelocomotor, Lab-TAB; Goldsmith &
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Rothbart, 1999) kuuluvalla Blocks-tehtävällä, jossa havainnoidaan tarkkaavai-

suuden suuntautumista ja intensiteettiä uuteen ärsykkeeseen (palikoihin). Lab-

TAB on standardoitu patteristo lapsen temperamentin, mukaan lukien aktiivi-

suustason, tunneilmaisun ja tarkkaavaisuuden havainnointiin varhaislapsuu-

dessa.

Koetilanteessa lapsi istui syöttötuolissa pöydän edessä. Lapsen van-

hempi istui lapsen takana tuolilla niin, että lapsella ei ollut suoraa näköyhteyttä

vanhempaan. Vanhempaa oli ohjeistettu olla puuttumatta lapsen leikkeihin, ellei

se ole tarpeellista esimerkiksi lapsen turvallisuuden vuoksi. Vanhempi kuitenkin

sai nostaa pudonneen palikan lattialta tai siirtää niitä lähemmäksi lasta, mikäli

lapsi ei kyennyt tavoittamaan palikoita. Alkuohjeistuksen jälkeen lapsen eteen

asetettiin erivärisiä Lego Duplo -palikoita. Pöydällä oli puulevyistä tehty seinä,

jonka tarkoituksena oli estää palikoiden siirtyminen liian kauaksi lapsen ulottu-

vilta. Palikoiden antamisen jälkeen kokeentekijä poistui huoneesta kolmen mi-

nuutin ajaksi. Ajanotto alkoi siitä hetkestä, kun kokeentekijä oli sulkenut huo-

neen oven.

Lapsen tarkkaavaisuutta havainnoitiin leikkitilanteessa kuvatulla videolla,

jotka analysoitiin jälkikäteen Lab-TAB:in ohjeistuksen mukaisesti. Kolmen mi-

nuutin tarkkailuaika jaettiin kolmeen minuutin mittaiseen intervalliin, joista kukin

jaettiin lisäksi 10 sekunnin mittaisiin osioihin, joiden aikana kohdemuuttujien ar-

vot määritettiin videolta. Tässä tutkimuksessa käytettiin kahta tarkkaavaisuuden

indikaattoria: 1) lapsen palikoihin suuntautuvan katseen kestoa (asteikolla 0–3)

ja 2) lapsen kiinnostuksen intensiteettiä (0–2). Lapsen katseen kesto koodattiin

kunkin 10 sekunnin osion aikana seuraavanlaisesti: 0 = ei palikoihin suunnattua

katsetta, 1 = katseen kesto alle 4 sekuntia, 2 = katseen kesto 5-8 sekuntia ja 3

= katseen kesto 9-10 sekuntia. Lapsen kiinnostuksen intensiteetti koodattiin

seuraavanlaisesti: 0 = ei katsonut lainkaan palikoita, 1 = tavanomainen intensi-

teetti ja 2 = korkea kiinnostuksen intensiteetti. Tavanomaisella intensiteetillä tar-

koitetaan niitä hetkiä, kun vauva leikkii tavanomaisesti leluilla ilman erityisiä

muutoksia kasvoissa havaittavassa kiinnostuksessa. Lapsen kiinnostuneisuu-

den intensiteetti arvioitiin voimakkaaksi silloin, kun lapsen kasvoilta oli havaitta-

vissa erityisiä merkkejä korkeasta kiinnostuksesta, kuten kulmakarvojen kurtis-

tumista ja suun pyöristymistä, jonka koodaava henkilö koki liittyvän nimen-

omaan palikoihin. Epäselvissä tilanteissa osio jätettiin koodaamatta. Puuttuvan
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datan osuus kiinnostuksen intensiteetissä oli 18 % ja katseen kestossa oli 13,1

%.

 Videoita koodasivat psykologit tai maisterivaiheen psykologian opiskeli-

jat, jotka saivat menetelmään koulutuksen ja ohjausta koodausprosessin ai-

kana. Lisäksi 10 prosenttia videoista koodattiin kahdesti mittaajien välisen relia-

biliteetin laskemiseksi. Koodaajien välinen reliabiliteetti oli tässä tutkimuksessa

kohtalainen tai hyvä (Cohenin K koko tehtävälle = .71 ja tässä tutkimuksessa

käytetyille katseen kestolle K = .72, r = .74–1.00 ja kiinnostuksen intensiteetille

K = .79, r = .41–.88).

Havainnoidulle tahdonalaiselle tarkkaavaisuudelle muodostettiin tilastolli-

sia analyyseja varten kaksi keskiarvomuuttujaa: katseen kesto ja kiinnostuksen

intensiteetti. Aluksi katseen kestolle ja kiinnostuksen intensiteetille muodostettiin

kolme intervallikohtaista keskiarvomuuttujaa laskemalla yhteen kuusi 10 sekun-

nin intervallin keskiarvoa ja jakamalla tämä summa kuudella. Tämän jälkeen

laskettiin sekä katseen kestolle, että kiinnostuksen intensiteetille lopulliset kes-

kiarvomuuttujat laskemalla yhteen kunkin indikaattorin kaikki kolme intervalli-

kohtaista keskiarvomuuttujaa ja jakamalla summa kolmella.

Tämän lisäksi haluttiin tutkia tahdonalaisen tarkkaavaisuuden yksilöllistä

muutosta ja sen yhteyksiä emotionaaliseen tarkkaavaisuuteen. Tätä varten

muodostettiin katseen kestolle ja kiinnostuksen intensiteetille erotusmuuttujat

vähentämällä kolmannen intervallin keskiarvosta (viimeinen minuutti) ensimmäi-

sen intervallin keskiarvo (ensimmäinen minuutti). Esimerkiksi tarkkaavaisuuden

kestoa tarkasteltaessa erotusmuuttujalla saadaan luku, joka kuvaa yksittäisen

lapsen tarkkaavaisuuden ylläpitämisen vaihtelua: positiivinen luku kuvaa tark-

kaavaisuuden ylläpitämisen parantumista tutkimuksen loppua kohden ja negatii-

vinen luku tarkkaavaisuuden ylläpitämisen heikentymistä. Erotusmuuttuja ei ota

huomioon keskimmäistä minuuttia, joten erotusmuuttuja kuvaa vain yksinker-

taistetusti vaihtelun suuntaa.

2.3.2. Äidin arvioima tahdonalainen tarkkaavuus.
Lapsen tahdonalaista tarkkaavaisuutta tutkittiin myös vanhemman arvioinneilla.

Äidit täyttivät IBQ-R (Infant Behavior Questionnaire -Revised, Putnam ym.,

2014) -kyselyn lyhyen version, joka sisältää 14 osiota (91 kysymystä). Tässä
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tutkimuksessa käytettiin vain tarkkaavaisuuden suuntaamisen keston osa-alu-

etta (Duration of Orienting), jossa äiti arvioi kuudella väittämällä (asteikolla 1–7,

jossa 1: ei koskaan ja 7: koko ajan) vauvan tarkkaavuuden kestoa yksittäiseen

kohteeseen arkipäiväisissä tilanteissa (esim. ”Lapseni leikki viimeisen viikon ai-

kana yhdellä esineellä vähintään 10 minuutin ajan”). Väittämistä muodostettiin

keskiarvosummamuuttuja, jossa korkeampi arvo kuvastaa pitkäkestoisempaa

äidin arvioimaa tarkkaavuutta. Cronbachin alfa äidin arvioimalle katseen keston

muuttujalle oli .807.

2.4. Aineiston analyysi
Aineiston tilastollinen analyysi suoritettiin IBM SPSS Statistics -ohjelman versi-

olla 22. Tahdonalaisen tarkkaavaisuuden muuttujien normaalijakaumaoletusta

testattiin Kolmogorov-Smirnov -testillä. Ainoastaan havainnoitu palikoihin koh-

distetun katseen kesto oli normaalisti jakautunut (Kolmogorov-Smirnov = .062, p

> .05). Koska tahdonalaisen tarkkaavaisuuden muuttujat eivät pääsääntöisesti

olleet normaalisti jakautuneita ja muuttujien jakaumat olivat vasemmalle vinoja,

muuttujat peilattiin ja logaritmikorjattiin. Emotionaalisen tarkkaavaisuuden muut-

tujia ei analyyseja varten muunnettu, mutta koska osa muuttujista oli oikealle vi-

noja, analyysit tarkistettiin lopuksi logaritmikorjatuilla muuttujilla. Muunnoksilla ei

ollut vaikutusta tuloksiin, joten emotionaalisen tarkkaavuuden muuttujien koh-

dalla käytettiin alkuperäisiä muuttujia muunnettujen sijaan.

Tahdonalaisen tarkkaavaisuuden muuttujille ja emotionaalisen tarkkaa-

vaisuuden muuttujille laskettiin keskiarvot ja keskihajonnat koko aineistolle sekä

erikseen tyttöjen ja poikien aineistolle. Tyttöjen ja poikien keskiarvojen välisiä

eroja vertailtiin riippumattomien otosten t-testillä. < .05 merkitsevyystasoa pidet-

tiin merkitsevänä (Pallant, 2010). Emotionaalisen tarkkaavaisuuden keskiarvoja

tarkasteltaessa haluttiin tutkia, löytyykö tästä aineistosta ikätyypillinen tarkkaa-

vaisuuden vinouma pelokkaisiin kasvoihin. Tätä varten vertailtiin toistettujen mit-

tausten varianssianalyysilla, kuinka hitaasti vauvat siirtävät katseen pois pelok-

kaista kasvoista verrattuna iloisiin ja neutraaleihin kasvoihin tai kontrollitilantee-

seen. Koska otos oli kerätty huomioiden äidin raskaudenaikainen stressi, ver-

tailtiin ryhmien keskiarvoja tutkittavien muuttujien suhteen riippumattomien otos-

ten t-testillä (1. paljon raskaudenaikaista stressiä 2. vähän raskaudenaikaista
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stressiä. Näiden kahden ryhmän vertailulla pyrittiin varmistamaan, että vauvat

eivät eronneet toisistaan tämän ominaisuuden perusteella.

Koska aineisto ei suurimmalta osin noudattanut normaalijakaumaa ja

tahdonalaisen tarkkaavaisuuden muuttujat olivat järjestysasteikollisia, käytettiin

emotionaalisen tarkkaavaisuuden ja tahdonalaisen tarkkaavaisuuden välisten

yhteyksien tarkasteluun Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa. Korrelaatiot

laskettiin koko aineistolle ja erikseen tyttöjen ja poikien aineistolle. Alle .30 kor-

relaatiot nähtiin heikkoina, ≥ .30 ja < .50 kohtalaisina ja ≥ .50 korrelaatiot vah-

voina (Pallant, 2010). Lineaarisella regressioanalyysilla pyrittiin selvittämään,

onko tahdonalainen tarkkaavaisuus yhteydessä todennäköisyyteen siirtyä pois

emotionaalisista kasvokuvista, kun taustatekijät on kontrolloitu. Tätä varten ra-

kennettiin askeltava regressiomalli niin, että ensimmäiseen vaiheeseen lisättiin

tahdonalaisen tarkkaavaisuuden muuttujat sekä taustamuuttujat, joiden vaikutus

haluttiin kontrolloida (äidin raskauden keston viikkoina, lapsen sukupuoli). Mallin

toiselle askeleelle lisättiin katseen keston ja kiinnostuksen intensiteetille muu-

tosta kuvaavat erotusmuuttujat. Kolmannessa vaiheessa malliin lisättiin suku-

puolen ja eri tarkkaavaisuusmuuttujien interaktiot, joilla tutkittiin tahdonalaisen

tarkkaavaisuuden ja sukupuolen yhdysvaikutusta emotionaalisista kasvokuvista

irrottautumiseen. Eri interaktioita tarkasteltiin kuitenkin erikseen multikollineaari-

suusongelman välttämiseksi. Mallin toimivuuden arvioimiseksi tarkasteltiin vielä

mallien residuaalien jakaumia. Tarkasteluissa ei löytynyt mitään esteitä mallien

toimivuudelle. Selittävien muuttujien välinen korrelaatio ei ollut suurta ja muuttu-

jien residuaalit olivat riittävän normaalisti jakautuneet.
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3. Tulokset

Lapsen tarkkaavaisuusmuuttujien kuvailevat tunnusluvut (keskiarvo ja keskiha-

jonta) koko aineistolle (n = 363) sekä erikseen pojille (n = 198) ja tytöille (n =

165) on esitetty Taulukossa 1. Poikien ja tyttöjen tarkkaavaisuusmuuttujien

mahdollisia eroja tarkasteltiin riippumattomien otosten t-testin avulla, ja niiden

välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja (p-arvot > .05), paitsi kiinnostuk-

sen erotusmuuttujassa p < .05: poikien kiinnostus näyttää vähenevän tehtävän

loppua kohden tyttöjä enemmän.

Taulukko 1. Lapsen tarkkaavaisuusmuuttujien keskiarvot (keskihajonta) koko ai-

neistossa sekä erikseen pojille ja tytöille.

Tarkkaavaisuuden muuttuja Kaikki koe-
henkilöt

n = 363

Pojat
n = 198

Tytöt
n = 165

t (p-arvo)

Emotionaalinen tarkkaavaisuus*

Kontrolli .20 (.21) .19 (.20) .20 (.22) -.367 (.714)

Neutraali .38 (.26) .38 (.25) .39 (.29) -.642 (.521)

Iloinen .39 (.26) .38 (.26) .40 (.26) -.546 (.586)

Pelokas .53 (.28) .53 (.28) .52 (.30) -.039 (.969)

Tahdonalainen tarkkaavaisuus

Kiinnostuksen intensiteetti
(min: 0, max: 2)

1.53 (.26) 1.51 (.26) 1.55 (.26) 1.175 (.241)

Katseen kesto
(min: 0, max: 3)

2.15 (.41) 2.12 (.40) 2.19 (.42) 1.651 (.100)

Tarkkaavuus (äidin arvio)
(min: 0, max: 7)

3.97 (1.32) 3.90 (1.27) 4.09 (1.45) -.804 (.422)

Kiinnostuksen erotus -.06 (.36) -.10 (.37) -.01(.34) 1.965 (.025)

Katseen erotus -.15 (.57) -.19 (.55) -.12 (.57) .132 (.249)

* Todennäköisyys, että katse ei siirry kasvokuvasta tai kontrollikuvasta häiriöärsykkeeseen.
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Äidin voimakkaalle ja matalalle stressille altistumisella ei havaittu olevan yh-

teyttä vauvan tarkkaavaisuuteen (p-arvot > .05), joten aineistoa käsiteltiin jatko-

analyyseissä yhtenäisenä ryhmänä.

Aineistossa havaittiin ikätyypillinen tarkkaavaisuuden vinouma pelokkai-

siin kasvoihin (F3.967 = 232,81, p < .001). Todennäköisyys, että katse ei siirry

pois kasvokuvasta oli korkein pelokkaiden kasvojen kohdalla ja matalin kontrolli-

kuvan kohdalla irrottamisen todennäköisyyden ollessa tältä väliltä neutraalin ja

iloisen kasvon kohdalla (Taulukko 1). Kontrastivertailussa havaittiin, että kat-

seen irrottamisen todennäköisyys pelokkaista kasvokuvista erosi tilastollisesti

merkitsevästi (p < .001) verrattuna katseen irrottamisen todennäköisyyteen

neutraaleista ja iloisista kasvokuvista sekä kontrollikuvasta.

3.1. Tahdonalaisen- ja emotionaalisen tarkkaavaisuuden
väliset yhteydet

Tahdonalaisen tarkkaavaisuuden muuttujien ja emotionaalisen tarkkaavaisuu-

den muuttujan väliset yhteydet on esitelty Taulukossa 2. Tahdonalaisen tark-

kaavaisuuden muuttujista käytetään Taulukoissa 2, 3, 4 ja 5 kiinnostuksen in-

tensiteetistä lyhennettä “kiinnostus”, havainnoidusta katseen kestosta “katse”,

äidin arvioimasta tahdonalaisesta tarkkaavaisuudesta “tarkk. (äiti)” sekä kat-

seen keston erotuksesta ”katse ero” ja kiinnostuksen intensiteetin erotuksesta

”kiinnostus ero”.

Tarkasteltaessa tahdonalaisen tarkkaavaisuuden ja emotionaalisen tark-

kaavaisuuden välisiä yhteyksiä havaittiin, että vauvan kiinnostuksen intensitee-

tillä oli heikko, mutta tilastollisesti erittäin merkitsevä lineaarinen yhteys toden-

näköisyyteen olla siirtämättä katse pois pelokkaista kasvokuvista (rs = .169, p

<.001), eli mitä suurempaa kiinnostusta lapsi osoitti palikoiden tutkimiseen, sitä

todennäköisempää oli, ettei lapsi myöskään siirtänyt katsettaan pois pelokkaista

kasvokuvista näkökentän laidalle ilmestyvään häiriöärsykkeeseen. Kiinnostuk-

sen intensiteetin erotusmuuttujalla oli negatiivinen lineaarinen yhteys todennä-

köisyyteen olla siirtämättä katsetta neutraaleista kasvokuvista (rs = -.121, p <

.05) ja pelokkaista kasvokuvista (rs = -.129, p < .05) eli mitä enemmän lapsen

kiinnostus laski tehtävän loppua kohden, sitä todennäköisemmin lapsi ei siirtä-

nyt katsettaan pois neutraaleista ja pelokkaista kasvokuvista.
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Taulukko 2. Tahdonalaisen tarkkaavaisuuden muuttujien ja emotionaalisen tark-

kaavaisuuden muuttujien (laskettu todennäköisyys, ettei katse siirry kasvoku-

vasta tai kontrollikuvasta häiriöärsykkeeseen) väliset yhteydet.
Emotionaalinen tarkkaavaisuus Tahdonalainen tarkkaavaisuus

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Kontrolli 1

2. Neutraali .399** 1

3. Iloinen .414** .716** 1

4. Pelokas .328** .698** .608** 1

5. Katse .012 -.065 .042 -.085 1

6. Kiinnostus .076 .093† .104† .169** .223** 1

7. Tarkk. (äiti) .094 .120* .049 .126* -.146* .051    1

8. Katse ero .037 .023 .048 .019 -.091 -.089 .049 1

9. Kiinnostus ero -.092 -.121* -.077 -.129* -.136* -.094 .004 .322** 1

† < .10    *  < .05   ** < .01 *** < .001

Tarkasteltaessa katseen keston ja emotionaalisen tarkkaavaisuuden väli-

siä yhteyksiä havaittiin, että havainnoidulla katseen kestolla ei ollut yhteyttä

emotionaalisista kasvokuvista irrottautumisen todennäköisyyteen. Sen sijaan äi-

din arvioima vauvan tarkkaavaisuuden pitkäkestoisuus oli yhteydessä suurem-

paan todennäköisyyteen olla siirtämättä katse pois neutraaleista (rs = .120, p <

.05) sekä pelokkaista kasvoista (rs = .126, p < .05), eli mitä pidempään vanhem-

mat olivat arvioineet lapsen katsovan jotakin ärsykettä, sitä todennäköisempää

on, ettei lapsi myöskään siirtänyt katsettaan pois pelokkaista tai neutraaleista

kasvokuvista näkökentän laidalle ilmestyvään häiriöärsykkeeseen. Lisäksi ha-

vainnoidulla katseen kestolla ja äidin arvioimalla katseen kestolla oli negatiivi-

nen yhteys (rs = -.146, p < .05), eli mitä pidempään lapsen havaittiin leikkitilan-

teessa katsovan palikoita, sitä lyhytkestoisemmaksi äiti oli arvioinut lapsen tark-

kaavuuden.
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3.2. Sukupuolten väliset erot tahdonalaisen ja emotionaalisen
tarkkaavaisuuden yhteyksissä

Seuraavaksi tarkasteltiin sukupuolten välisiä eroja tahdonalaisen tarkkaavaisuu-

den ja emotionaalisen tarkkaavaisuuden yhteyksissä laskemalla korrelaatiomat-

riisit erikseen tyttöjen ja poikien aineistolle. Aluksi laskettiin Spearmanin järjes-

tyskorrelaatiokertoimet poikien aineistossa (Taulukko 3) tahdonalaisen tarkkaa-

vaisuuden muuttujille ja emotionaalisen tarkkaavaisuuden muuttujille (laskettu

todennäköisyys, ettei katse siirry kasvokuvasta tai kontrollikuvasta häiriöärsyk-

keeseen) (n = 198).

Taulukko 3. Tahdonalaisen tarkkaavaisuuden muuttujien ja emotionaalisen tark-

kaavaisuuden muuttujien (laskettu todennäköisyys, ettei katse siirry kasvoku-

vista tai kontrollikuvasta häiriöärsykkeeseen) väliset yhteydet poikien aineis-

tossa.
Emotionaalinen tarkkaavaisuus Tahdonalainen tarkkaavaisuus

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Kontrolli 1

2. Neutraali .431** 1

3. Iloinen .404** .702** 1

4. Pelokas .325** .699** .607** 1

5. Katse .003 .000 .112 -.022 1

6. Kiinnostus .050 .120† .077 .182** .314** 1

7. Tarkk. (äiti) .008 .049 -.033 .030 -.164* -.017 1

8. Katse ero -.036 -.065 -.038 -.050 -.179* -.052 .067 1

9. Kiinnostus ero -.092 -.159* -.102 -.149* -.202** -.087 .093 .395** 1

† < .10    *  < .05   ** < .01 *** < .001

Poikien aineistossa kiinnostuksen intensiteetillä oli yhteys todennäköisyy-

teen olla irrottamatta katsetta pelokkaista kasvokuvista häiriöärsykkeeseen (rs =

.182, p < .001). Yhteys oli samansuuntainen kuin koko aineistossa. Tämän li-

säksi kiinnostuksen erotusmuuttuja oli yhteydessä todennäköisyyteen olla irrot-

tamatta katsetta neutraaleista (rs = -.159, p < .05) ja pelokkaista kasvokuvista (rs
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= -.149, p < .05). Nämäkin yhteydet olivat samansuuntaisia kuin koko aineis-

tossa. Havainnoitu tai äidin arvioima katseen kesto ei ollut yhteydessä emotio-

naalisen tarkkaavaisuuden muuttujiin poikavauvoilla.

Seuraavaksi laskettiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet tyttöjen

aineistolle (Taulukko 4) (n = 165). Tyttöjen aineistossa kiinnostuksen intensitee-

tillä tai havainnoidulla katseen kestolla ei havaittu tilastollisesti merkitseviä yh-

teyksiä emotionaalisen tarkkaavaisuuden muuttujiin. Toisin kuin pojilla, tyttöjen

aineistossa äidin arviolla vauvan tarkkaavuudesta oli positiivinen yhteys toden-

näköisyyteen olla siirtämättä katsetta kontrollikuvasta häiriöärsykkeeseen (rs =

.196, p < .05), neutraaleista kasvoista häiriöärsykkeeseen (rs = .201, p < .05),

iloisista kasvoista häiriöärsykkeeseen (rs = .170, p < .05) sekä pelokkaista kas-

voista häiriöärsykkeeseen (rs = .231, p < .001). Mikäli äiti oli arvioinut tytön tark-

kaavuuden pitkäkestoisemmaksi, oli todennäköisempää, että tyttö ei irrottanut

katsetta kohdeärsykkeenä olevista emotionaalisista kasvokuvista tai kontrolli-

kasvoista.

Taulukko 4. Tahdonalaisen tarkkaavaisuuden muuttujien ja emotionaalisen tark-

kaavaisuuden muuttujien (laskettu todennäköisyys ettei katse siirry kasvoku-

vista tai kontrollikuvasta häiriöärsykkeeseen) väliset yhteydet tyttöjen aineis-

tossa.
Emotionaalinen tarkkaavaisuus Tahdonalainen tarkkaavaisuus

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Kontrolli 1

2. Neutraali .364** 1

3. Iloinen .429** .721** 1

4. Pelokas .309** .692** .604** 1

5. Katse .012 -.132 -.036 -.152† 1

6. Kiinnostus .104 .064 .127 .145† .118 1

7. Tarkk. (äiti) .196* .201* .170* .231** -.133 .127 1

8. Katse ero .117 .111 .138† .086 .016 -.126 .029 1

9. Kiinnostus ero -.094 -.081 -.054 -.105 -.039 -.093 -.102 .231** 1

† < .10    *  < .05   ** < .01 *** < .001
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3.3. Lineaarinen regressioanalyysi
Seuraavaksi tarkasteltiin lineaarisella regressiomallilla, voidaanko tahdonalai-

sen tarkkaavaisuuden muuttujilla selittää emotionaalisen tarkkaavaisuuden

muuttujia, kun taustatekijät on kontrolloitu. Emotionaalisessa tarkkaavaisuu-

dessa tarkasteltiin todennäköisyyttä sille, että lapsen tarkkaavaisuus ei siirry

neutraaleista tai pelokkaista kasvokuvista häiriöärsykkeeseen. Tässä raportoi-

daan vain mallit neutraalille ja pelokkaalle kasvokuvalle, sillä vauvan tarkkaa-

vuuden suuntautumiselle iloisiin ja kontrollikuviin ei voitu muodostaa toimivaa

mallia merkitsevien yhteyksien puutteen vuoksi. Muuttujalla raskausviikot tarkoi-

tetaan äidin raskausajan kestoa (viikkoina).

Taulukko 5. Lineaarinen regressiomalli todennäköisyydelle, että lapsen tarkkaa-

vaisuus ei siirry neutraalista kasvokuvasta häiriöärsykkeeseen (n = 363).

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 1

adj.

R2

∆R² β adj.

R2

∆R² β adj.

R2

∆R² β

.018 .034 .028 .017 .031 .019

Sukupuoli -.003 .009 -.057

Tarkk. (äiti) .091 .089 -.114

Katse -.094 -.113† -.094

Kiinnostus .132* .124* .308†

Raskausviikot .027 .022 .019

Keston erotus .036 -.119

Kiinnostus erotus -.143* -.312

Tarkk. (äiti) × sp .318

Kiinnostus × sp -.253

Katse × sp -.140

Kiinnostus erotus × sp .271

Keston erotus + sp .261
1 Mallit ajettiin kullekin interaktiolle erikseen multikolineaarisuusongelman välttämiseksi.
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Ensimmäiseksi tarkasteltiin, voidaanko tahdonalaisen tarkkaavaisuuden muuttu-

jilla selittää todennäköisyyttä, että tarkkaavaisuus ei siirry pois neutraalista kas-

vokuvasta häiriöärsykkeeseen. Ensimmäinen malli (Taulukko 5), joka sisälsi

taustamuuttujat (raskausviikot ja sukupuoli) sekä tahdonalaisen tarkkaavaisuu-

den muuttujat (katseen kesto, kiinnostuksen intensiteetti, vanhempien arvioima

katseen kesto), ei sopinut aineistoon (F5.292 = 2,06, p = .07). Toinen malli, joka

sisälsi ensimmäisen mallin muuttujien lisäksi katseen keston erotusmuuttujan ja

kiinnostuksen intensiteetin erotusmuuttujan (F7.290 = 2,23, p < .05) ja kolmas

malli, joka sisälsi kaikkien edellä mainittujen muuttujien lisäksi tahdonalaisen

tarkkaavaisuuden ja sukupuolen yhdysvaikutuksen (F12.285 = 1.80, p < .05) sopi-

vat aineistoon kohtalaisen hyvin. Sekä toisen että kolmannen mallin selitysaste

oli .03, joten mallit selittivät kolme prosenttia vaihtelusta vauvan tarkkaavaisuu-

den todennäköisyydessä siirtyä kohdeärsykkeestä neutraaleihin kasvokuviin.

 Kiinnostuksen intensiteetillä ja kiinnostuksen intensiteetin muutoksella

oli malleissa päävaikutus: mitä voimakkaampi kiinnostuksen intensiteetti on, sitä

todennäköisemmin lapsi ei siirrä katsettaan pois neutraaleista kasvonilmeistä

häiriöärsykkeeseen emotionaalisen tarkkaavaisuuden koetilanteessa, sekä mitä

enemmän kiinnostus kasvaa tehtävän edetessä sitä todennäköisemmin lapsi

siirtää katseensa pois neutraaleista kasvonilmeistä häiriöärsykkeeseen. Kiin-

nostuksen intensiteetti (mallissa 1: β = .132, p < .05, mallissa 2: β = .124, p <

.05) ja kiinnostuksen intensiteetin erotusmuuttuja (mallissa 2: β = -.143, p < .05)

olivat myös ainoat tilastollisesti merkitsevät selittäjät. Vaikka sukupuolten välillä

havaittiin eroja korrelaatioissa, ei sukupuolella ja tahdonalaisella tarkkaavaisuu-

della ollut yhdysvaikutusta neutraaleista kasvokuvista irrottautumiseen taustate-

kijöiden kontrolloimisen jälkeen.

Pelokkaiden kasvojen todennäköisyysmuuttujan kohdalla ensimmäinen

malli (Taulukko 6), joka sisälsi taustamuuttujat (raskausviikot ja sukupuoli) sekä

tahdonalaisen tarkkaavaisuuden muuttujat (katseen kesto, kiinnostuksen inten-

siteetti, vanhempien arvioima katseen kesto), sopi aineistoon kohtalaisen hyvin

(F5.292 = 2,88, p < .05). Toinen malli, joka sisälsi ensimmäisen mallin muuttujien

lisäksi katseen keston erotusmuuttujan ja kiinnostuksen intensiteetin erotus-

muuttujan (F7.290 = 2,88, p < .05) sekä kolmas malli, joka sisälsi kaikkien edellä

mainittujen muuttujien lisäksi tahdonalaisen tarkkaavaisuuden ja sukupuolen

yhdysvaikutuksen (F12.285 = 2,09, p < .05), sopivat aineistoon myös kohtalaisen
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hyvin.  Kiinnostuksen intensiteetillä ja kiinnostuksen intensiteetin muutoksella oli

tässäkin mallissa päävaikutus: mitä voimakkaampi kiinnostuksen intensiteetti

on, sitä todennäköisemmin lapsi ei siirrä katsettaan pois pelokkaista kasvonil-

meistä häiriöärsykkeeseen emotionaalisen tarkkaavaisuuden koetilanteessa,

Taulukko 6. Lineaarinen regressiomalli todennäköisyydelle, että lapsen tarkkaa-

vaisuus ei siirry pelokkaasta kasvokuvasta häiriöärsykkeeseen (N = 363).

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 1

adj. R2 ∆R² β adj. R2 ∆R² β adj. R2 ∆R² β

.031 .047 .042 .018 .042 .016

Sukupuoli -.003 .003 -.155

Tarkk. (äiti) .102† .096† -.153

Katse -.087 -.102† -.053

Kiinnostus .169* .166* .294

Raskausviikot .040 .035 .036

Keston erotus .109† -.020

Kiinnostus erotus -.136* -.245

Tarkk. (äiti)× sp .389

Kiinnostus × sp -.179

Katse × sp -.149

Kiinnostus erotus × sp .198

Keston erotus + sp .211
1 Mallit ajettiin kullekin interaktiolle erikseen multikolineaarisuusongelman välttämiseksi.

sekä mitä enemmän kiinnostus kasvaa tehtävän edetessä sitä todennäköisem-

min lapsi siirtää katseensa pois pelokkaista kasvonilmeistä häiriöärsykkeeseen.

Kiinnostuksen intensiteetti (mallissa 1: β = .169, p < .05, mallissa 2: β = .166, p

< .05) ja kiinnostuksen intensiteetin erotusmuuttuja (mallissa 2: β = -.143, p <

.05) olivat myös ainoat tilastollisesti merkitsevät selittäjät.

Mallit 2 ja 3 selittivät noin neljä prosenttia vaihtelusta vauvan tarkkaavai-

suuden todennäköisyydessä siirtyä kohdeärsykkeestä pelokkaisiin kasvokuviin.
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Sukupuolen ja eri tahdonalaisen tarkkaavaisuuden muuttujien välillä ei ollut yh-

dysvaikutusta pelokkaista kasvokuvista irrottautumiseen taustatekijöiden kont-

rolloimisen jälkeen.
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4. Pohdinta

4.1. Tutkimuksen tulokset
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko vauvan tahdonalaisella

tarkkaavaisuudella yhteyksiä emotionaaliseen tarkkaavaisuuteen kahdeksan

kuukauden iässä vai ovatko nämä kaksi eri prosessia vauvaiässä. Vauvan ha-

vainnoitu kiinnostuksen intensiteetti oli yhteydessä suurempaan todennäköisyy-

teen olla siirtämättä katsetta pois sekä pelokkaista että neutraaleista kasvonil-

meistä häiriöärsykkeeseen. Toisaalta mitä enemmän kiinnostus kasvoi tah-

donalaisen tarkkaavaisuuden tehtävän edetessä, sitä todennäköisemmin lapsi

siirsi katseensa pois sekä pelokkaista että neutraaleista kasvonilmeistä häiriöär-

sykkeeseen. Tämän lisäksi äidin arvioima korkeampi tahdonalainen tarkkaavai-

suus oli yhteydessä suurempaan todennäköisyyteen olla siirtämättä katsetta

pois sekä neutraaleista että pelokkaista kasvonilmeistä, mutta yhteys katosi,

kun taustatekijät kontrolloitiin. Erot tyttöjen ja poikien välillä eivät myöskään jää-

neet merkitseviksi, kun taustatekijät kontrolloitiin. Yhteydet olivat kaiken kaikki-

aan heikkoja, mutta aikaisemman tutkimuksen kanssa yhteensopivia siinä, että

erityisesti pelokkaita kasvonilmeitä prosessoidaan eri tavalla jo varhaisessa vai-

heessa. Lapsen tahdonalaisen tarkkaavaisuuden prosessit näyttävät olevan jos-

sakin määrin yhteydessä pelokkaiden kasvonilmeiden prosessointiin, mutta yh-

teydet olivat sen verran heikkoja, ettei tahdonalaisen tarkkaavaisuuden muuttu-

jilla kuitenkaan kyetä kovin hyvin ennustamaan vauvan emotionaalista tarkkaa-

vaisuutta. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että tahdonalainen tark-

kaavaisuus ja emotionaalinen tarkkaavaisuus ovat kahdeksan kuukauden iässä

suurelta osin erillisiä prosesseja.

Aineistossamme toistui ikätyypillinen löydös tarkkaavaisuuden vi-

noumasta pelokkaisiin kasvoihin, mikä kertoo siitä, että aineistomme on tässä

suhteessa yhtenevä muiden aineistojen kanssa (Leppänen ym., 2010; Peltola

ym., 2008), joissa on tarkasteltu emotionaalisia tarkkaavaisuusvinoumia. Lisäksi

löydös kertoo siitä, että kyseessä oleva tarkkaavaisuuden vinouma on hyvin

vahva ja tavallinen ilmiö kahdeksan kuukauden ikäisillä vauvoilla.
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Tarkasteltaessa tahdonalaisen tarkkaavaisuuden ja emotionaalisen tark-

kaavaisuuden välisiä yhteyksiä havaittiin, että vauvan kiinnostuksen intensitee-

tillä oli heikko, mutta tilastollisesti erittäin merkitsevä lineaarinen yhteys toden-

näköisyyteen olla siirtämättä katse pois neutraaleista ja pelokkaista kasvoku-

vista, eli mitä suurempaa kiinnostusta lapsi osoitti palikoiden tutkimiseen leikkiti-

lanteessa keskimäärin, sitä todennäköisempää oli, ettei lapsi myöskään siirtänyt

katsettaan pois neutraaleista tai pelokkaista kasvokuvista näkökentän laidalle

ilmestyvään häiriöärsykkeeseen. Tämä tukee ensimmäistä hypoteesia osittain.

Oletuksena oli, että kiinnostuneisuuden intensiteetin kasvu näkyisi siinä, että

lapsi osoittaa korostuneesti kiinnostusta kaikkiin kasvokuviin ja kontrollikuvaan

ja on näin vähemmän häirittävissä.

Tulos sopii aiempaan tietoon siitä, että lapsi suuntautuu pelokkaisiin kas-

voihin pidemmäksi ajaksi (esim. Peltola ym., 2008). Peltola ym. (2008) esittivät-

kin hypoteesin, että pelokkaat kasvot ovat vieraat vauvalle, ja täten niitä katso-

taan pidempiä aikoja kuin muita kasvonilmeitä. Tämä voisi sopia selitykseksi sii-

hen, miksi lapsen taipumus korkeampaan kiinnostuneisuuteen lisäisi tarkkaavai-

suusvinoumaa pelokkaisiin kasvoihin, jotka ovat uusia ja siten erityisen kiinnos-

tavia ärsykkeitä. Tämä teoria (Peltola ym., 2008) ei kuitenkaan selitä kiinnostuk-

sen intensiteetin yhteyttä suurempaan todennäköisyyteen olla siirtämättä katse

pois neutraaleista kasvokuvista. On kuitenkin mahdollista, että molempiin kas-

vonilmeisiin voi liittyä lapsen negatiivinen reaktio. On havaittu, että kuuden kuu-

kauden ikäinen lapsi reagoi negatiivisesti ilmeettömiin neutraaleihin kasvoihin

vuorovaikutustilanteessa äidin ja lapsen välillä, mikä näkyy runsaana varovai-

suutena (Tronick, Als, Adamson, Wise, & Brazelton, 1978), vetäytymisenä, sy-

dämen sykkeen kasvamisena ja negatiivisina tunneilmauksina (Weinberg & Tro-

nick, 1996). Mikäli vauva tulkitsee neutraalit kasvot turvattomiksi ja negatiivi-

siksi, saattaisi taipumus katsoa kohteita pitkään olla yhteydessä taipumukseen

suuntautua nimenomaan negatiivisiin kohteisiin, jotka viestivät vaarasta ja

uhasta. Toisaalta on kuitenkin havaittu, että esimerkiksi pelokkaisiin kasvokuviin

ei liity vauvan pelkoreaktiota (Leppänen & Nelson, 2009). Edellä olevat tutki-

mukset neutraaleista kasvonilmeistä liittyivät myös suoraan vuorovaikutukseen,

eivät kasvokuvien prosessointiin. On myös mahdollista, että pelokkaat ja neut-

raalit kasvot saattavat olla vauvan kokemusmaailmassa harvinaisemmat ja vai-
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keammin tulkittavissa kuin esimerkiksi iloiset kasvot, joista tunnetila tunniste-

taan nopeasti, ja tällainen poikkeavuus voi myös olla yksi tekijä, joka lisää pitkit-

tynyttä suuntautumista neutraaleihin tai pelokkaisiin kasvoihin. Mahdollisesti siis

ne vauvat, joilla osoittavat luontaisesti enemmän kiinnostuneisuutta ympäris-

töön, käyttävät enemmän aikaa juuri näiden kasvonilmeiden prosessointiin.

Alustavissa tarkasteluissa havaittiin myös, että äidin arvioima vauvan

tarkkaavuuden pitkäkestoisuus oli yhteydessä suurempaan todennäköisyyteen

olla siirtämättä katse pois neutraaleista ja pelokkaista kasvoista, eli mitä pidem-

pään äiti oli arvioinut lapsen katsovan ärsykkeitä ylipäätään, sitä todennäköi-

sempää oli, ettei lapsi myöskään siirtänyt katsettaan pois pelokkaista tai neut-

raaleista kasvokuvista näkökentän laidalle ilmestyvään häiriöärsykkeeseen.

Tämä tulos ei kuitenkaan säilynyt muiden tekijöiden kontrolloimisen jälkeen, jo-

ten toinen hypoteesi katseen keston yhteydestä taipumukseen pitää katse emo-

tionaalisessa kasvokuvassa tai kontrolliärsykkeessä ennen katseen siirtämistä

häiriöärsykkeeseen ei saanut tässä tutkimuksessa tukea. Sukupuolten välisiä

eroja verrattaessa yhteys löytyi alustavissa korrelaatioissa ainoastaan tyttöjen

aineistossa, mutta ei lainkaan poikien aineistosta, joten on mahdollista, että su-

kupuolen kontrollointi vaikutti siihen, että yhteys ei ollut enää lineaarisessa reg-

ressiossa merkitsevä. Vertailukohtana havainnoidun kiinnostuksen intensiteetin

kohdalla yhteys ei kuitenkaan kadonnut, vaikka yhteys oli ainoastaan merkit-

sevä poikien aineistossa. Tämä voi olla seurausta siitä, että yhteys oli myös oi-

reellisesti merkitsevä tyttöjen aineistossa.

Kolmas hypoteesi siitä, että katseen ylläpidon ja kiinnostuksen intensitee-

tin vähentyminen havainnoidun leikkitilanteen loppua kohti näkyisi suurempana

kyllästymisenä myös emotionaalisen tarkkaavaisuuden tilanteessa, ei saanut tu-

kea. Oletuksena oli, että katseen keston tai kiinnostuksen intensiteetin vähenty-

minen liittyisi pienempään todennäköisyyteen olla siirtämättä katsetta emotio-

naalisesta kasvonilmeestä häiriöärsykkeeseen. Sen sijaan kiinnostuksen inten-

siteetin vähentyminen leikkitilanteessa oli yhteydessä suurempaan todennäköi-

syyteen olla irrottamatta katsetta neutraaleista ja pelokkaista kasvokuvista. Tä-

män tutkimuksen perusteella kiinnostuksen intensiteetti itsessään on yhtey-

dessä siihen, että vauvan tarkkaavaisuus pysyy todennäköisemmin neutraa-

leissa ja pelokkaissa kasvonilmeissä jos kiinnostuksen intensiteetti on vauvalla

korkeaa, mutta mikäli vauvan kiinnostuksen intensiteetillä on taipumus lisääntyä
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tahdonalaisen tarkkavaisuuden tehtävän edetessä, on todennäköisempää, että

lapsi ei pidä katsettaan neutraaleissa tai pelokkaissa kasvonilmeissä, vaan siir-

tää katseen häiriöärsykkeeseen. Tätä saattaa selittää se, että näillä vauvoilla,

joilla kiinnostuksen intensiteetillä on taipumus kasvaa tahdonalaista tarkkaavai-

suutta vaativan tehtävän aikana, kiinnostuksen intensiteetti saattaa olla tehtä-

vän alussa alhainen, ja alhainen kiinnostuksen intensiteetti itsessään korreloisi

tämän tutkimuksen perusteella siihen, että sillä hetkellä katse ei siirtyisi pelok-

kaasta/neutraalista kasvokuvasta häiriöärsykkeeseen. Overlap-asetelmassa ku-

vien esitysaika ennen häiriöärsykkeen ilmestymistä on vain sekunti, joten on

mahdollista, että näillä niin sanotusti hitaasti lämpenevillä vauvoilla kiinnostuk-

sen intensiteetti on vielä alhaista, koska heillä kiinnostuminen tehtävästä vaatii

mahdollisesti pidemmän ajan, joten katse siirtyy herkemmin häiriöärsykkeen

suuntaan.

Tätä tutkimustulosta voisi vaihtoehtoisesti selittää se, että kiinnostuksen

intensiteetin ja katseen keston lyhenemiseen havainnoinnin aikana voisi liittyä

myös jonkinlaista tarkkaavaisuuden tahdonalaisen kontrollin heikentymistä.

Martinosin ym. (2012) tutkimuksessa ei havaittu eroa tarkkaavaisuuden kohden-

tamisessa iloisten ja pelokkaiden kasvojen välillä, mutta ne lapset, joilla oli vah-

vempi tarkkaavaisuuden tahdonalainen kontrolli, pyrkivät myös nopeammin pa-

lauttamaan tarkkaavaisuuden kontrollin, mikä voisi tässä koeasetelmassa ole-

tettavasti näkyä pienempänä taipumuksena juuttua emotionaaliseen kohtee-

seen.

 Neljäs hypoteesi sukupuolten välisistä eroista ei saanut tutkimuksessa

tukea.  Taustamuuttujia kontrolloitaessa poikien ja tyttöjen väliset erot korrelaati-

oissa hävisivät. Alustavissa tarkasteluissa poikia ja tyttöjä verrattaessa ainoas-

taan tyttöjen aineistossa äidin arvioima tahdonalainen tarkkaavaisuus oli yhtey-

dessä todennäköisyyteen olla irrottamatta katsetta kaikista kasvokuvista tai

kontrollikuvasta, mutta toisin kuin poikien aineistossa ei tytöillä havaittu kiinnos-

tuksen intensiteetillä tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä emotionaalisen tarkkaa-

vaisuuden muuttujiin. Tosin isommalla otoskoolla vastaavanlainen ilmiö kuin po-

jilla (pelokkaiden kasvojen yhteydestä kiinnostuksen intensiteettiin) olisi mahdol-

lisesti ollut tilastollisesti merkitsevä. Tyttöjen aineistossa kiinnostuksen intensi-

teetin yhteys pelokkaiden kasvojen prosessointiin oli oireellinen. Poikia ja tyttöjä

vertailtaessa havaittiin kiinnostuksen erotusmuuttujan yhteydet emotionaalisiin
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muuttujiin olevan peräisin hieman enemmän poikien aineistosta. Pojilla kiinnos-

tuksen intensiteetin vähentyminen oli yhteydessä suurempaan todennäköisyy-

teen olla irrottamatta katsetta neutraaleista ja pelokkaista kasvoista.  Erot korre-

laatioissa eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä. Siitä huolimatta, että

tässä tutkimuksessa poikien ja tyttöjen väliset erot eivät jääneet merkitseviksi,

on mahdollista, että ne tulevat merkitseviksi myöhemmän kehityksen aikana.

Vaikka tutkimuksessa saatiin merkitseviä korrelaatioita, olivat ne kuiten-

kin hyvin heikkoja, jolloin selitysasteet (r2) jäivät pieniksi: tahdonalaisen tarkkaa-

vaisuuden muuttujat selittivät emotionaalisen tarkkaavaisuusmuuttujan vaihte-

lusta parhaimmillaankin alle 3%.Tämänkaltaisessa käyttäytymistieteellisessä ai-

neistossa selitysasteet jäävät tyypillisesti hyvin pieniksi, sillä ihmisen kognitiivi-

siin toimintoihin vaikuttavat suuri määrä erilaisia psykologisia tekijöitä sekä mit-

taustilanteisiin liittyy erinäisiä virhemuuttujia, joten yhteydet saattavat todellisuu-

dessa olla vielä suuremmat – tai mahdollisesti myös entistä olemattomammat.

Tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että lapsen tahdonalaisen

tarkkaavaisuuden kiinnostuksen intensiteetti voisi lisätä taipumusta suuntautua

etenkin neutraaleihin ja pelokkaisiin kasvoärsykkeisiin, mutta toisaalta mitä

enemmän kiinnostus kasvaa tahdonalaisen tarkkaavaisuuden tehtävän ede-

tessä, sitä todennäköisemmin lapsi siirtää katseensa pois sekä pelokkaista että

neutraaleista kasvonilmeistä häiriöärsykkeeseen. Yhteydet olivat kuitenkin heik-

koja ja tahdonalaisen tarkkaavaisuuden muuttujat selittivät emotionaalisen tark-

kaavaisuuden muuttujia parhaimmillaan noin kolme prosenttia, joten vaikuttaa

siltä, että tahdonalainen ja emotionaalinen tarkkaavaisuus toimivat pitkälti eril-

lään toisistaan, eli ovat pääosin kaksi eri prosessia. On mahdollista, että havai-

tut yhteydet näiden kahden tarkkaavaisuuden välillä selittyvät jollakin kolman-

nella tekijällä, esimerkiksi temperamentilla.

4.2. Tutkimuksen rajoitukset
Tutkimuksen yhtenä rajoitteena oli lapsen tahdonalaisen tarkkaavuuden mittaa-

minen. Lapsen havainnoidun tahdonalaisen tarkkaavaisuuden koodaaminen vi-

deotaltioista on haasteellista ja sisältää joitakin tulkinnanvaraisuuksia. Esimer-

kiksi tahdonalaisen tarkkaavuuden indikaattori kiinnostuksen intensiteetti kooda-

taan kasvojen ilmeistä, ja tämä on osin riippuvainen tutkijan omasta tulkinnasta.
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Koodaajien välinen reliabiliteetti oli kuitenkin suhteellisen hyvä, joten tällä ei ole-

tettavasti ollut suurta vaikutusta tuloksiin. Aineistonkeruuhetkellä näkyvyys vau-

van kasvonilmeisiin oli ajoittain heikko, mikäli lapsi katsoi poispäin kamerasta.

Tällöin kyseinen osio jätettiin koodaamatta kokonaan, mikäli lisäsi puuttuvan ai-

neiston määrää. Videoista oli ajoittain hankala nähdä, katsoiko lapsi palikkaa

vai sen ohi, ja mikäli palikat olivat kuvauskulmaan nähden piilossa (esimerkiksi

tippuneet lattialle), oli hankala arvioida, suuntasiko lapsi katseensa palikoihin.

Pitkäkestoisen tarkkaavaisuuden muuttujien pieni varianssi (muuttujien

arvot vaihtelivat tasalukuina välillä 0-3) voi vaikuttaa siihen, etteivät vertailtavien

muuttujien havaintoarvot poikenneet kovinkaan paljoa toisistaan, mikä hanka-

loittaa korrelaatioiden laskemista. Korrelaatiot olisivat mahdollisesti voineet olla

suurempia, mikäli muuttujien arvojen vaihteluväli olisi ollut laajempi, eli katseen

kesto olisi koodattu sekunteina, mikä olisi lisännyt datan varianssia ja käyttö-

mahdollisuuksia. Muuttuja kuitenkin päätettiin koodata Lab-TABin alkuperäisten

ohjeiden mukaisesti (Lab-TAB menettely; Goldsmith & Rothbart, 1999): suu-

rempi asteikko johtaisi suurempiin eroihin koodaajien välillä. Näin isolla

otoskoolla pienetkin korrelaatiot tulevat helposti merkitseviksi, mutta korrelaati-

oiden selitysaste jää hyvin pieneksi. Suuret korrelaatiot ovat kuitenkin erittäin

harvinaisia tämänkaltaisissa aineistoissa, joten pieniä korrelaatioita ei ole syytä

väheksyä, vaikkakin niihin tulee suhtautua varovaisesti. Tulevaisuudessa voisi

pyrkiä koodaamaan sekunti sekunnilta ja mahdollisesti silmänliikerekisteröintiä

käyttämällä.

Silmänliikerekisteröinnissä olleista vauvoista 7,4% ei tuottanut lainkaan

silmänliikedataa ja 6,9% vauvoista tuotti silmänliikemittauksen, josta ei saatu

riittävästi hyvälaatuista dataa (vähintään kolme onnistunutta mittausta jokaista

emootiota tai kontrolliärsykettä kohden). Näiden epäonnistuneiden mittausten

osuus on kuitenkin kahdeksan kuukautisilla vauvoilla mitattaessa hyvin pieni ja

tarkkaa syytä epäonnistumisille on vaikea eritellä. Osasyynä voi tässäkin ta-

pauksessa olla lapsen käyttäytyminen tutkimustilanteessa: lasta ei saatu kiin-

nostumaan tehtävästä, jotta rekisteröinti olisi onnistunut.

Tahdonalaisen tarkkaavaisuuden ja emotionaalisen tarkkaavaisuuden

välisten yhteyksien tutkimista on mahdollisesti hankaloittanut se, että jokaisessa

menetelmässä on ollut hyvin eri pituisia tarkasteluaikoja. Äidin arvioimassa tark-

kaavaisuuden kestossa tahdonalaista tarkkaavaisuutta on havainnoitu viikon



39

ajan, leikkitilanteessa tutkijoiden havainnoimassa tarkkaavaisuudessa kestossa

tarkkaavaisuutta havainnoitiin kolmen minuutin ajan ja emotionaalisen tarkkaa-

vaisuuden koetilanteessa vauvan silmän liikkeitä rekisteröitiin viiden sekunnin

mittaisissa jaksoissa. Tutkimustilanteet ja niiden kestot ovat olleet hyvin erilai-

sia, joten on mahdollista, että näillä menetelmillä mitattuna ei havaita sellaisia

emotionaalisen ja tahdonalaisen tarkkaavaisuuden välisiä yhteyksiä joita todelli-

suudessa löytyisikin. Mahdollisesti jos molemmissa koetilanteissa käytettäisiin

silmänliikerekisteröintiä, olisivat eri tarkkaavaisuuden osa-alueet vertailukelpoi-

sempia.

Ylipäätään emotionaalista tarkkaavaisuutta on vaikea puhtaasti tutkia

kohdeärsyke-häiriöärsyke-asetelmalla, sillä katseen pitäminen kohdeärsyk-

keessä saattaa myös heijastaa tahdonalaiseen tarkkaavaisuuteen liittyvää teho-

kasta inhibitiota, eli häiritsevän ärsykkeen huomiotta jättämäistä. Kuitenkin kat-

seluajat olivat suurimmat erityisesti pelokkaissa kasvoissa, joten voidaan aja-

tella koeasetelman mittaavaan juuri emotionaalista tarkkaavaisuutta. Mikäli ky-

seessä olisi puhtaasti pitkäkestoiseen tarkkaavaisuuteen liittyvä tehokas häiri-

öärsykkeen inhibointi, voisi olettaa, että tällöin ei havaittaisi eroja kohdeärsyk-

keiden välillä.

4.3. Jatkotutkimuksen tarve
Aikaisemmat tutkimukset ovat johdonmukaisesti raportoineet, että jo 7 kuukau-

den ikäiset vauvat alkavat suosimaan katseellaan pelokkaita kasvokuvia ja juut-

tumaan niihin pidemmäksi aikaa (Peltola ym., 2008). Tämän pro-gradu -tutkiel-

man mukaan näyttäisi siltä, että lapsen tahdonalainen tarkkaavuuden mitta-

reista voimakkaampi kiinnostuksen intensiteetti olisi yhteydessä taipumukseen

olla siirtämättä katsetta pois pelokkaista ja neutraaleista kasvonilmeistä, mutta

toisaalta mitä enemmän kiinnostus kasvaa tahdonalaisen tarkkaavaisuuden teh-

tävän edetessä, sitä todennäköisemmin lapsi siirtää katseensa pois sekä pelok-

kaista että neutraaleista kasvonilmeistä häiriöärsykkeeseen. Tutkimuksen poik-

kileikkausasetelman vuoksi kausaliteetin suunnasta on vaikeaa sanoa mitään.

Uhkaan liittyvän tarkkaavaisuusvinouman on havaittu olevan yhteydessä

ahdistuneisuushäiriöihin (Bar-Haim ym., 2007; Williams & Mathews, 1993) ja

joissakin tutkimuksissa masennushäiriöihin (Kujawa ym., 2011; Mathews, Rid-
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geway, & Williamson, 1996), joten tulevaisuuden tutkimuksessa voisi olla mie-

lenkiintoista tutkia pitkittäisasetelmalla varhaisen tarkkaavaisuuden kiinnostuk-

sen intensiteetin yhteyttä psyykkiseen oireiluun myöhemmällä iällä. FinnBrain-

tutkimuksessa samojen lasten kehitystä seurataan varhaislapsuudessa ja ta-

voitteena onkin yhdistää vauvaiässä sekä myöhemmin lapsuudessa kerättyä

tietoa muun muassa tarkkaavaisuusprosesseista myöhempään mielentervey-

den kehitykseen.

Olisi hyvä myös kontrolloida erilaisten vuorovaikutukseen liittyvien kehi-

tyksellisten ominaisuuksien kuten kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuk-

sen vaikutus lapsen tarkkaavaisuuteen tai ylipäätään tarkistaa, millaisia vaiku-

tuksia kiintymyssuhteen tyypillä on sekä tahdonalaisen tarkkaavaisuuden, että

emotionaalisen tarkkaavaisuuden koeasetelmassa. Lapsen kiintymyssuhde voi

mahdollisesti vaikuttaa siihen, kuinka usein lapsi irrottaa katseensa palikkateh-

tävässä palikoista ja etsii vanhempaansa selkänsä takaa. Lapsen kiintymyssuh-

detta ei tässä tutkimuksessa otettu huomioon. Kiintymyssuhde vaikuttaa siihen,

kuinka vapaasti lapsi uskaltaa tutkia ympäristöään (Mäntymaa & Tamminen,

1999). On mahdollista, että turvallisesti kiintyneet lapset pystyvät keskittymään

palikoilla leikkimiseen paremmin kuin esimerkiksi ristiriitaisesti kiintyneet. Tämä

voisi näkyä esimerkiksi siinä, että tutkimuksen alussa ei-turvallisesti (ristiriitai-

sesti) kiintyneen lapsen tarkkaavaisuus voi olla lyhytkestoista ja lapsella kestää

pidempään rauhoittua tehtävän ääreen, tai päinvastaisesti ei-turvattomasti (vält-

televästi) kiintyneet saattavat pärjätä hyvin itsenäisesti tehtävässä. Tämä voi

olla myös se tekijä, joka selittää sitä, miksi kiinnostuksen intensiteetin vähenty-

minen tahdonalaisen tarkkaavaisuuden tehtävän aikana on yhteydessä toden-

näköisyyteen siirtää katse pois neutraaleista tai pelokkaista kasvonilmeistä häi-

riöärsykkeeseen. Mahdollisesti esimerkiksi turvattomasti kiintyneellä vauvalla

voi kestää pidempään rauhoittua tehtävään, jolloin tehtävästä kiinnostuminen

vie pidempään. Tämä voi näkyä siinä, että emotionaalisen tarkkaavaisuuden ti-

lanteessa lapsi ei ole erityisen kiinnostunut kasvokuvista vaan enemmän altis

seuraamaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia (sivulle ilmestyvää häiriöärsy-

kettä). Tämän vuoksi kiintymyssuhteen ja muiden vuorovaikutuksellisten tekijöi-

den kontrollointi olisi tulevaisuudessa tärkeää.

Toinen mahdollisesti vaikuttava ilmiö, joka olisi hyvä kontrolloida tulevai-

suudessa, on jaettu tarkkaavaisuus, jonka arvellaan alkavan kehittymään noin 6
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kuukauden iässä (Morales, Mundy, & Rojas, 1998). Blocks-leikkitilanteessa ja-

ettu tarkkaavaisuus saattaisi näkyä tietynlaisena tarkisteluna; lapsi katsoo ajoit-

tain vanhempaansa tarkistaakseen, että hänen vanhempansa on huomannut,

kuinka hauska lapsen lelu on. Lapsen tahdonalaista tarkkaavuutta koodattaessa

oli usein havaittavissa tilanteita, joissa lapsi katsoo ensin iloisena palikoihin ja

sen jälkeen kääntyy hymyillen vanhempaa kohti. Tällainen tarkastelu voisi joh-

taa pienempiin pistemääriin katseen kestossa ja kiinnostuksen intensiteetissä,

kun katse suuntautuu ajoittain vanhempia kohti, vaikka lapsi olisi kiinnostunut ja

motivoitunut leikkitilanteesta. Samantyylistä varmistelua ilmenee myös silloin,

kun lapsi on uudessa tilanteessa ja peilaa vanhempansa kasvonilmeitä saadak-

seen palautetta tilanteesta ja omasta toiminnastaan tilanteessa (social referen-

cing) (Striano & Rochat, 2000). Tämä voi mahdollisesti vaikuttaa erityisesti leik-

kitilanteen alun tarkkaavaisuuteen, jos lapsi kääntyilee vanhempaa kohden tut-

kiakseen hänen reaktioitaan ennen kuin uskaltaa syventyä toimintaansa. Se

keskittyykö lapsi leikkiin vai kääntyileekö katsomaan vanhempiaan voi myös

vaikuttaa vanhemman prenataalistressi (Kantonen, ym., 2015). On havaittu, että

vanhemman oireilu ja vuorovaikutuksen heikko laatu saattavat pidentää sitä ai-

kaa, kun lapsi on suuntautuneena leikkiin ja vähentää aikaa, kun lapsi yrittää

suuntautua vanhempaansa. Vauvaikäisen tarkkaavaisuuden puhdasta ylläpitä-

mistä on hankala tutkia, sillä vauvaa motivoivat useat eri asiat samanaikaisesti.

Tulevaisuudessa voitaisiin tutkia sitä, johtuuko tulos kiinnostuksen inten-

siteetin yhteydestä juuttua pelokkaisiin ja neutraaleihin kasvoihin siitä, että ni-

menomaan pelokkaat tai neutraalit kasvot aiheuttavat juuttumista vai siitä, että

ne ovat kiinnostavat ja vieraat lapselle. Overlap-koeasetelman tyylistä asetel-

maa voitaisiin käyttää ei-emotionaalisissa kohteissa, joissa kohteiden eroavina

muuttujina ovat monimutkaisuus ja vieraus. Tällöin voitaisiin tutkia, onko kiin-

nostuksen intensiteetti yhteydessä taipumukseen juuttua lähinnä vieraisiin ja

monimutkaisuudeltaan kiinnostaviin kohteisiin. Tällaisen koeasetelman etuna

olisi myös samanlainen aikajänne tahdonalaisen ja emotionaalisen tarkkaavai-

suuden tilanteissa, jolloin ne ovat myös vertailukelpoisempia.

Tarkkaavaisuus on ihmisen oppimisen ja kehityksen kannalta välttämä-

tön ominaisuus. Tarkkaavaisuuden yhteyksiä mielenterveyteen on tutkittu pal-

jon, mutta tarkkaavaisuuden prosessien varhaisen kehityksen ymmärtäminen
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on myös tärkeää. Olisi tärkeää tutkia lisää tahdonalaisen ja emotionaalisen tark-

kaavaisuuden kehittymistä varhaislapsuudesta aikuisuuteen, niihin liittyviä pro-

sesseja ja niiden välisiä keskinäisiä yhteyksiä. Tällä on potentiaalisesti suuri

merkitys tarkkaavaisuushäiriöiden ja mielenterveyden häiriöiden varhaiseen ha-

vaitsemiseen, niihin puuttumiseen ja interventioiden kehittämiseen.
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