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1 Johdanto  
 
1.1 Kasvojen havaitseminen ja sen hermostollinen perusta 

Kasvot ovat yksi eniten havaituista visuaalisista ärsykkeistä, ja kasvojen havaitseminen on monessa 

suhteessa ihmiselle keskeinen ja tärkeä tehtävä. Tämän taustalla lienee kasvojen lajikehityksellinen 

tärkeys ja evolutiivinen valintapaine, joka osaltaan on muokannut sekä kasvojen havaitsemista, että 

itse kasvoja visuaalisena signaalina (Schmidt & Cohn, 2001; Leopold & Rhodes, 2010). Kasvojen 

havaitsemista varten ihmiselle on kehittynyt hyvin erikoistunut järjestelmä, joka esimerkiksi 

kykenee erottelemaan kasvonilmeitä erittäin hienojakoisista vihjeistä, tai muistamaan aikaisemmin 

havaittuja kasvoja vihjeistä, jotka muiden objektien erottelussa vaikuttaisivat riittämättömiltä 

(Tanaka & Gordon, 2011).  

 Hermostollisesti kasvojen prosessoinnin ydin koostuu takaraivolohkon kasvoalueesta 

(OFA, eng. Occipital Face Area) takaraivolohkolla näkökuoren alaosassa; värttinäpoimun 

kasvoalueesta (FFA, eng. Fusiform Face Area) näkökuoren lateraalisessa värittinäpoimussa ja 

ylemmän ohimojuurteen takaosasta (pSTS, eng. Posterior Superior Temporal Sulcus) 

ohimolohkossa (Haxby, Hoffman ja Gobbini, 2000). Viime vuosina on löytynyt lisäksi muita 

alueita, joilla näyttäisi olevan myös kiinteä rooli kasvojen prosessoinnissa; ylemmän ohimojuurteen 

etuosa (aSTS, eng. Anterior Superior Temporal Sulcus), ylemmän ohimolohkon alue (ALT, eng. 

anterior temporal lobe) ja alempi etuotsalohkon poimu (IFG, eng. Inferior Frontal Gyrus) 

(Duchaine & Yovel, 2015).        

 Haxbyn, Hoffmanin ja Gobbinin (2000) mallissa OFA toimii kasvoärsykkeen 

varhaisimpana prosessoijana, joka lähettää syötteen FFAlle ja pSTSlle. FFAssa prosessoidaan 

kasvojen muuttumattomia piirteitä, kuten identiteetti ja sukupuoli ja pSTSssä sosiaaliselle 

toiminnalle tärkeitä muuttuvia piirteitä, kuten emootiota, katseensuuntaa ja huultenliikkeitä. Lisäksi 

malliin kuuluu laajempia multimodaalisia alueita, jotka hyödyntävät ydinalueen prosessoimaa 

informaatiota (esim. amygdala emootion prosessoinnissa, kuuloaivokuori puheen havaitsemisessa ja 

semanttinen järjestelmä kasvojen identiteettiin liittyvän tiedon prosessoinnissa).  

Tutkimukset joissa on tutkittu eroja dynaamisten ja staattisten kasvojen prosessoinnissa 

(Pitcher, Dilks, Saxe, Triantafyllou & Kanwisher, 2011), kasvojen havaitsemista 

aivovauriopotilailla (Sorger, Goebel, Schiltz & Rossion, 2007; Steeves, Culham, Duchaine, Pratesi 

& Goodale, 2006) ja alueiden prosessoinnin temporaalista järjestäytymistä TMS- ja EEG-

tutkimuksilla (Sadeh, Podlipsky, Zadanoz & Yovel, 2010; Pitchler, Goldhaber, Duchaine, Walsh & 
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Kanwisher, 2012), ovat kuitenkin osoittaneet alueiden välisten yhteyksien olevan 

monimutkaisempia ja funktionaalisten roolien enemmänkin hajautettu alueiden välillä.   

 Tämän hetkisen tutkimustiedon valossa näyttäisi siltä, että kasvoja prosessoidaan kahdessa 

erillisessä juosteessa, ventraalissa (OFA, FFA, ATL) ja dorsaalissa (pSTS, aSTS, IFG). 

Ventraalinen juoste prosessoi kasvojen piirrekeskeistä informaatiota ja dorsaali juoste on 

keskittynyt dynaamiseen informaatioon kasvoissa. Myös Haxbyn, Hoffmanin ja Gobbinin ajatus 

siitä, että identiteetti ja emootio prosessoidaan erikseen, on alettu kyseenalaistaa (Fox, Moon, Iaria 

& Barton, 2009). Tällä hetkellä vaikuttaa pikemminkin siltä, että useat kasvoalueet (sekä ventraali- 

että dorsaalijuoste) ovat dynaamisessa vuorovaikutuksessa keskenään identiteettiä ja emootiota 

arvioitaessa (Calder & Young, 2005; Young & Bruce, 2011).     

 Kasvojen prosessointiin niin laajalti erikoistunut verkosto ei ole ainoa asia, minkä suhteen 

kasvot näyttäisivät poikkeavan muista objekteista. Kasvot ovat visuaalisena ärsykkeenä erityinen 

myös sikäli, että kasvojen piirrekeskeinen informaatio (esim. identiteetti tai se, että ärsyke 

ylipäätänsä on kasvot) tulee pääasiassa vain horisontaalisti virittyneistä hermosoluista. Dakin ja 

Watt (2009) suodattivat kasvokuvia eri kallistuskulmien suotimilla, jotka saisivat aikaan vasteen 

vain tälle kallistuskulmalle virittyneistä hermosoluista näköaivokuorella. Tämän perusteella 

esitettiin, että kasvojen informaatio voisi olla koodattu horisontaalisten ”viivakoodien” (eng. 

biological bar code) avulla. Tällaista informaation jakautumista ei myöskään havaittu muilla 

objekteilla, mikä tekisi kasvoärsykkeen erottamisen muista objekteista helpoksi. Hermosto on 

järjestäytynyt niin, että kasvonpiirteiden konfiguraatio saa aikaan uniikin vasteen 

näköjärjestelmässä. Samanlainen hermostollinen valmius näyttäisi olevan myös emootioille (Smith, 

Cottrell, Gosselin & Schyns, 2005).  

 Koska kasvojen havaitsemista varten on kehittynyt niin laaja ja monimutkainen 

järjestelmä, herää kysymys missä määrin kasvojen havaitsemiseen sisältyy mekanismeja, jotka 

poikkeavat muiden visuaalisten objektien prosessoinnista. Kasvot sisältävät samanlaisen piirteiden 

konfiguraation, eikä erot itse piirteissäkään ole suuria (Rhodes & Calder, 2014). Havaitseminen, 

joka vaatii tämänkaltaista erottelua, saattaisi nojata normiperustaiseen ”koodaamiseen”. Kasvot 

havaitaan suhteessa ns. ’kasvoprototyyppiin’, joka edustaisi yksilön kaikkien havaittujen kasvojen 

keskiarvoa moniulotteisessa jatkumossa, kasvoavaruudessa (eng. face space; Diamond & Carey, 

1986). Tällainen tapa mahdollistaisi näköjärjestelmässä toteutuvan koodaamisen erikoistumisen 

jaettujen kasvonpiirteiden sijaan vaihteluun niissä.  

Yksi keskeinen tekijä kasvonpiirteiden vaihtelussa, on vaihtelu piirteiden keskinäisissä 

suhteissa. Kasvojen havaitsemisen perustana onkin esitetty olevan ensisijaisesti piirteiden väliset 

suhteet, ja vasta toissijaisesti itse piirteet. Lisäksi jollain tavalla tämä piirteistä saatava informaatio 
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on suurempi, kun ne havaitaan yhdessä. Tässä suhteessa kasvonprosessoinnin on ajateltu poikkeava 

muusta havaitsemisesta ja tällaista havaitsemista on kutsuttu holistiseksi prosessoinniksi (Farah, 

Wilson, Drain & Tanaka, 1998; Tanaka & Simonyi, 2016).  

 

1.2 Kasvonpiirteiden holistinen prosessointi 

Holistinen prosessointi on paljon, ja jokseenkin ristiriitaisesti käytetty määritelmä, mutta siihen 

voidaan katsoa sisältyvän kaksi kriteeriä: 1) Kasvot ja niiden sisältämät piirteet havaitaan 

ensisijaisesti kokonaisuutena ja tämä tekee yksittäisiin piirteisiin keskittymisen vaikeaksi. 2) 

Havainnoitsija hyötyy verrattain, kun kasvonpiirteet esitetään kontekstissaan, eli jollain tavalla 

kasvonpiirteiden prosessointi tehostuu, kun piirteet havaitaan yhdessä (McKone, Kanwisher & 

Duchaine, 2006).  

 Todistusaineiston holistiselle prosessoinnille on katsottu tulevan kolmesta eri ilmiöstä. 

Toisin kuin muiden objektien kohdalla, kasvojen prosessointi ja tunnistaminen hidastuvat 

huomattavasti, kun ne havaitaan ylösalaisesti (eng. inversion effect; Maurer, Le Grand & Mondloch, 

2002) ja syyksi on esitetty erot niiden prosessointitavassa – ylösalaisia kasvoja prosessoidaan piirre 

piirteeltä erikseen, kun taas oikeinpäin esitettyjä kasvoja prosessoidaan holistisesti. Myöskin 

kasvojen osat muistetaan paremmin esitettyinä kasvoissa, verrattain jos ne esitetään erikseen (eng. 

part-whole effect; Tanaka & Farah, 1993). Lisäksi kasvojen yläosat on vaikeampi tunnistaa 

samoiksi, jos niiden ala-osat poikkeavat toisistaan (eng. composite effect; Hole, 1994), eikä tätä 

havaita sellaisilla ärsykkeillä, jossa kasvojen ylä- ja alaosat eivät ole keskenään samassa linjassa. 
Kaikkien näiden ilmiöiden on esitetty olevan ominaista vain kasvojen havaitsemisessa.  

  Ei ole täysin selvää ovatko ilmiöt kuitenkaan sellaisen havaitsemisen seurausta, joka 

poikkeaa muusta havaitsemisesta. Holistisuutta käsitelleiden tutkimusten ongelmana on ollut 

holistisuuden käsitteen määritteleminen ensisijaisesti kvalitatiivisten termien avulla, joka on tehnyt 

siitä jokseenkin vaikeasti mitattavan ilmiön (Gold, Mundy & Tjan, 2012). Ne eivät ole kyenneet 

tarkastelemaan kasvojen havaitsemista signaali-integraation tasolla, jonka avulla voidaan selkeästi 

tarkastella väitettä, että kasvonprosessointi tehostuu, kun piirteet havaitaan yhdessä eli että 

piirteiden integraatio olisi jollain tavalla parempaa kuin yksittäisten piirteiden perusteella voisi 

ennustaa. 

Holistinen prosessointi on mahdollista määrittä siten, että se on mitattavissa 

kvantitatiivisesti. Havaintopsykologiassa aisti-informaation integraatiota on tutkittu 

detektorimalleilla ja näitä tutkimuksia mukaillen Gold, Mundy ja Tjan (2012) esittävät ratkaisuksi 

holistisuuden määrittelyä ideaalihavainnoitsija -mallin avulla. Ideaalihavainnoitsija on malli, joka 
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pystyy käyttämään kaikkea saatavilla olevaa informaatiota havaintotehtävän ratkaisemiseen. Tässä 

tutkimuksessa tulos oli yllättävä – kun koehenkilöiden suoriutumista verrattiin 

ideaalihavainnoitsijan optimaaliseen suoriutumiseen tunnistettaessa kasvonpiirteitä esitettynä 

erikseen ja kasvojen kanssa (part-whole effect), kasvojen prosessointi ei poikennut optimaalisesta 

ennusteesta.        

 Seuraavassa on esitetty lyhyesti yleinen teoreettinen lähtökohta ideaalihavainnoitsija - 

mallille, miten sitä on hyödynnetty vihjeiden integraatio (eng. cue combination) tutkimuksissa ja 

miten sen avulla pystytään johtamaan määritelmän holistiselle prosessoinnille.  

1.3  Vihjeiden integraatio ja ideaalihavainnoitsija -malli 

Havaitsemista voidaan ajatella hermostollisena tapahtumana, jossa aistijärjestelmä prosessoi 

ympäristön objektien aiheuttamia signaaleja. Signaalit sisältävät epävarmuutta, johtuen esimerkiksi 

variaatiosta niiden representoinnissa tai signaalin arvon mittaamisessa hermojärjestelmässä. 

Esimerkiksi yksi epävarmuuden lähde, jonka näköjärjestelmä kohtaa, on kaiken visuaalisen 

informaation suodattuminen 3-ulotteisesta maailmasta 2-ulotteiselle verkkokalvolle. Signaalin 

prosessoinnin epävarmuudesta johtuvaa satunnaisvaihtelua kutsutaan kohinaksi.  Aistielimeen 

saapuvaa signaalia heikentää ulkoinen kohina, eikä hermostollakaan ole kykyä välittää signaalia 

täydellisesti, jolloin signaalia heikentää myös hermoston sisäinen kohina.  

 Koska hermosto joutuu muodostamaan havaintokokemuksen epävarmuutta sisältävistä 

signaaleista, on oletettavaa, että aistijärjestelmä on kehittänyt mekanismeja hyödyntää informaatiota 

monesta eri lähteestä ja jopa eri aistikanavien välillä. Tutkimukset ovatkin havainneet ihmisen 

integroivan aisti-informaatiota optimaalisesti, sekä yksiaistissa ja moniaistisissa tehtävissä (Knill, & 

Saunders, 2003; Hillis, Watt, Landy & Banks 2004; Ernst & Banks, 2002; Tjan, Braje, Legge & 

Kersten, 1995). Esimerkiksi havainto syvyydestä on tarkempi, kun informaatio tulee useammasta 

visuaalisesta vihjeestä (Hills ym., 2004) ja objektin koon havaitsemista on parantanut, jos 

näköaistin lisäksi informaatiota tuo tuntoaisti (Ernst & Banks, 2002).  

 Koska vihjeiden integraatio on monissa toiminnoissa optimaalista epävarmuuden 

minimoimiseksi, on kiinnostavaa tarkastella, voisiko tämä mekanismi olla niin automatisoitunutta 

että integraatio ilmenee, vaikka se ei kaikkien tehtävien kannalta olisikaan optimaalisin vaihtoehto. 

Tutkittaessa kahden visuaalisen vihjeen integraatiota (väri ja tekstuuri), on esimerkiksi havaittu, että 

havainnoitsija on kykenemätön suodattamaan tehtävää häiritsevää visuaalista vihjettä, jolloin 

integraatio johtaa suboptimaaliseen käyttäytymiseen (Saarela & Landy, 2015). Vaikuttaisi, että 

hermostolla on luonnollinen taipumus prosessoida kaikki informaatio, jos se on tulkinnut, että 
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informaatio tulee samasta lähteestä, ja integraation pakollisuudesta seuraa tahattoman 

tarkkaavaisuuden hakeutuminen automaattisesti kaikkiin vihjeulottuvuuksiin. 

 Yksi teoreettinen lähtökohta, jota on hyödynnetty monissa cue combination -tutkimuksissa, 

on integraation tarkasteltu ns. ideaalihavainnoitsija -mallien avulla. Ideaalihavainnoitsija on 

teoreettinen malli, jossa havainnoitsija yhdistää informaation eri lähteistä tilastollisesti 

optimaalisella tavalla. On olemassa useita lähtökohtia ideaalihavainnoitsijan rakentamiselle, joista 

eniten käytetty nojaa Bayesilaiseen viitekehykseen (Knill & Pouget, 2004). 

 Havaintosignaalin epävarmuudesta johtuen havaitsemista voidaan tarkastella 

päätöksentekoprosessina, jossa arvioidaan epävarmaan havaintotietoon liittyvät riskit. Jokaiseen 

havaintotapahtumaan sisältyy, että hermosto arvioi tilastollisesti kuinka todennäköistä on, että 

vasteen on aiheuttanut objekti sisältäen kohinan verrattuna siihen, että sen on aiheuttanut pelkästään 

kohina.   

Kun havaitsemista tarkastellaan epävarmuutta arvioivana päätöksentekoprosessina, 

Bayesilaisessa viitekehyksessä aisti-informaation tarjoama estimaatti havainnon kohteesta esitetään 

a posteriorisena todennäköisyysjakaumana. Posteriorinen viittaa tässä kaikkien mahdollisten 

havaintojen todennäköisyysjakaumaan, joka on muodostettu havainnon jälkeen yhdistämällä aisti-

informaatio ja ennakko-oletukset (perustuen aiempiin havaintokokemuksiin, eng. Prior) 

bayesiläisen todennäköisyyslaskennan perusteella.  

 Kun ideaalihavainnoitsijana käytetään mallia, joka pohjautuu Bayesilaiseen 

päätöksentekoon, matemaattisesti integraation indeksi voidaan laskea esimerkiksi visuaalisessa 

detektiokokeessa kaikkien informaation lähteiden yhdistetyn havainnon kontrastiherkkyyden neliön 

ja yksittäisten informaationlähteiden kontrastiherkkyyksien neliöiden summan osamääränä (ks. 

tarkka matemaattinen johtaminen esimerkiksi Nandy & Tjan, 2008). Tällä tavalla määriteltynä 

integraatio saadaan yksinkertaiseen kvantitatiiviseen muotoon; optimaalisen integraation 

tapauksessa indeksin arvo on yksi. Jos havainnoitsija suoriutuminen heikkenee, kun informaation 

lähteet esitetään yhdessä, integraatio on ollut suboptimaalista, ja indeksin arvo on tällöin alle 1. 

Vastaavasti, jos havainnoitsija suoriutuminen on parempi, kun informaationlähteet esitetään 

yhdessä, integraatio on ollut tällöin supraoptimaalista, ja indeksin arvo on yli 1. Supraoptimaalinen 

integraatio näin ollen tarjoaa tarkan määritelmän holistiselle prosessoinnille, ja mahdollistaa sen 

kvantitatiivisen mittaamisen.  

 Jos tarkastellaan vihjeiden sisältämää informaatiota sinällään, lähtökohtaisesti mikään 

integraatio ei voi olla supraoptimaalista. Havaintokokemus joka yhdistää informaation kahdesta 

vihjeestä, ei voi sisältää mitään, mitä nämä vihjeet eivät ole sisältäneet.     

 Mahdollinen selitys vihjeiden integraation supraoptimaalisuudelle olisi se, että vihjeiden 
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sisältämän kohinan prosessoinnin taustalla olevat hermostolliset mekanismit eivät ole täysin 

itsenäisiä. Kun optimaalinen malli olettaa, että vihjeiden sisältämä kohina prosessoidaan erillisinä 

(ja lisätään ennusteeseen lineaarisesti/heikentää suoriutumista lineaarisesti), supraoptimaalisessa 

mallissa kahden vihjeen sisältämä kohina supressoi toisiaan. Tällöin yhdistetty vihjeestä ärsyke 

sisältää vähemmän kohinaa, joka on syy suoriutumisen parantumiseen ja supraoptimaaliseen 

integraatioon.  

 

1.4 Tutkimuksen tavoitteet  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia kasvojen havaitsemista kokeellisesti psykofysiikan 

menetelmin ja selvittää millä tavalla kasvonpiirteet integroidaan. Tutkimus koostui kahdesta osasta; 

ensimmäiseksi tutkittiin, onko piirteiden yhdistäminen optimaalista. Toiseksi tutkittiin sitä, 

pystyykö kasvonpiirteitä havaitsemaan toisistaan riippumattomasti, vai sisältyykö kasvonpiirteiden 

havaitsemiseen aina pakollinen aisti-informaation integraatio. 

Kasvonpiirteiden havaitsemista tutkittiin kasvonilmeiden tunnistamisen kautta. 

Nykytulkinnan mukaan emootion prosessointi ei ole selkeästi erillinen kasvon muiden piirteiden 

(identiteetti, kasvojen suunta yms.) prosessoinnista (Calder & Young, 2005). Kasvonpiirteiden 

suhteen ne kuitenkin muodostavat jokseenkin ainutlaatuisen ominaisuuden, sillä emootionaalinen 

kasvonilme luonnollisestikin vaikuttaa kasvonpiirteiden spatiaaliseen järjestäytymiseen. 

Kasvonilmeiden voimakkuutta säätämällä pystytään luomaan ärsykkeitä, jossa piirteet sijoittuvat 

suhteessa toisiinsa jatkumoon, jonka avulla emootion sisältämää informaatiota voi yksiselitteisesti 

verrata.  

 Tätä hyödyntäen emotionaalinen kasvonilme oli tutkimuksessa mitattava ärsyke ja erot 

ärsykkeiden intensiteetissä saatiin aikaan varioimalla kasvonilmeiden emootion voimakkuutta. 

Koehenkilölle esitettiin iloisia ja vihaisia kasvoja ja tehtävänä oli yksinkertaisesti sanoa, oliko 

kasvo iloinen vai vihainen. 

 Vihjeellä käsitetään mikä tahansa ärsykkeen piirre, joka sisältää tehtävän kannalta 

oleellista tietoa. Koeasetelmassa säädettiin kasvonilmettä voimistamalla tai heikentämällä suun ja 

silmien emootiota, joten nämä toimivat ärsykkeen vihjedimensioina. Dimensioiden rajaaminen 

kahteen alueeseen teki koeasetelmasta yksinkertaisemman ja toistojen määrästä rajatumman. 

Lisäksi on perusteltua väittää, että suurin osa kasvojen sisältämästä informaatiosta on peräisin näiltä 

alueilta (ks. edellä Dakin ja Watt (2009), sekä Smith ym. (2004) tutkimukset).  

 Piirteiden integraation optimaalisuutta tutkittiin vaihtelemalla suun ja silmien sisältämän 

vihjeen suhteellista voimakkuutta (ks. tarkat arvot Menetelmät, Kuva 1). Käytimme vakioärsykkeen 



 12 

menetelmää (eng. Method of constant stimuli, MOCS), missä kasvonilmeiden intensiteettiä 

vaihdeltiin systemaattisesti ja samalla vihjeitä painotettiin viidellä eri tavalla. Koehenkilön 

vastausosuuksiin eri intensiteettien arvoilla sovitettiin kumulatiivinen normaalijakauma 

(psykometrinen funktio), jonka perusteella pystyttiin määrittämään kasvonilmeen erotuskynnys 

(millä emootion intensiteetin arvolla ärsykkeet pystytään erottamaan luotettavasti toisistaan). 

Kasvonilmeiden erotuskynnyksistä vihjeiden erilaisilla painotuksilla pystyttiin määrittämään, millä 

tavalla vihjeiden sisältämä informaatio on integroitu.  

 Goldin ym. (2012) kritiikkiä mukaillen piirteiden integraatio määritettiin kvantitatiivisena 

indeksinä. Koehenkilöiden suoriutumista verrattiin tilastolliseen malliin, joka perustuu 

ideaalihavainnoitsijaan (ks. Menetelmät, Tulosanalyysi). Jos koehenkilö kykeni painottamaan suuta 

ja silmiä ilmeen tunnistamisessa vihjeiden suhteellisten voimakkuuksien mukaan integraatio oli 

optimaalista. Tässä tapauksessa erotuskynnys informaation tullessa kahdesta vihjeestä oli 

ennustettavissa suoraan suun ja silmien erotuskynnyksistä.  Jos koehenkilö ei kyennyt painottamaan 

vihjeitä niiden suhteellisten voimakkuuksien mukaan, informaatiota ilmeestä hukattiin. Tällöin 

erotuskynnys kahdella vihjeellä oli korkeampi ja integraatio on ollut subobtimaalista. Jos 

koehenkilö on pystynyt painottamaan vihjeitä niiden todennäköisyyksien mukaan, ja piirteiden 

esiintyminen yhdessä tuo lisäinformaatiota, kasvonilmeen erotuskynnys kahdella vihjeellä oli 

matalampi ja oli integraatio supraoptimaalista.  

 Toinen kysymys, mitä halusimme tarkastella, oli millä tavalla tarkkaavaisuus vaikuttaa 

piirteiden integraatioon. Piirteiden integraatiokokeessa oli kaksi koeasetelmaa, jossa 

tarkkaavaisuuden avulla pyrittiin manipuloimaan ärsykkeestä saatavaa informaatiota, sen lisäksi, 

että sitä oli tehty ärsykkeitä luotaessa. Blokki-asetelmassa koehenkilö tiesi, miten informaatio 

kasvojen ilmeestä on jakautunut kertomalla koehenkilölle ennen ärsykesarjan esittämistä. 

Lomitetussa-asetelmassa eri tilanteet vaihtelivat ärsykesarjan sisällä, eikä koehenkilö siis esitetyn 

ärsykkeen kohdalla tiennyt, millä tavalla informaatio on jakautunut. 

 Tarkkaavaisuus tarkentaa neuraalista virittäytymistä tarkkailtavaan piirteeseen, jolloin se 

parantaa piirteen hermostollista prosessointia näköjärjestelmässä ja voimistaa informaation 

suuruutta (Jehee, Brady & Tong, 2011). Voisi siis olettaa, että koehenkilö hyötyy tiedosta, miten 

informaatio on kasvoissa jakautunut ja siksi suoriutuminen blokki-asetelmassa olisi parempaa kuin 

lomitetussa-asetelmassa. Vaihtoehtoisesti voi olla, että piirteiden integraatio on niin 

automatisoitunutta, ettei koehenkilö pysty hyödyntämään tietoa informaation jakautumisesta (koska 

molemmat vihjeet prosessoidaan joka tapauksessa) tai tietoinen tarkkailu-strategia ei tuo 

lisäinformaatiota.  
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 Tämän lisäksi piirteiden yhdistämisen automatisoitumista (pakollisuutta) voidaan tutkia 

myös hyödyntämällä tietoa siitä, että suboptimaalinen käyttäytyminen voi kertoa jotain pakollisesta 

integraatiosta.  

 Tutkimuksen toisessa osassa tarkastelimme millä tavalla vihjeiden keskinäinen 

ristiriitaisuus vaikuttaa kasvojen ilmeen tunnistamiseen. Jos ristiriitainen vihje heikentää kasvon 

ilmeen tunnistamista, tämä tarkoittaa sitä, ettei kasvonpiirteiden ilmeitä prosessoida erikseen. 

Samalla tämä voisi antaa viitteitä holistisesta prosessoinnista, sillä holistisen prosessoinnin 

määritelmään kuuluu se, että piirteet havaitaan yhdessä. Kasvojen havaitsemista on tutkittu paljon 

samankaltaisella komposiittimenetelmällä (Calder, Young, Keane & Dean, 2000). Vaikka 

komposiitti-efektin on tulkittu olevan todistusaineistoa holistisen havaitsemisen puolesta, 

useimmiten ärsykkeiden esittäminen ei ole ollut kontrolloitua ja systemaattista (Rossion, 2013). 

Tässä tutkimuksessa silmänliikekameralla kontrolloidaan, että katse pysyy vihjeiden välissä ja 

molemmat vihjeet ovat yhtä voimakkaat, ja molempia vihjeitä esitetään ”tasapuolisesti”. 

Kuitenkaan se itsessään, ettei piirteitä pysty prosessoimaan erikseen, ei vielä tarkoita, että 

prosessointi olisi supraoptimaalista (kun holistisuus määritetään ideaalihavainnoitsija -mallin 

mukaan). 

 Tässä kokeessa menetelmänä on signaalidetektioteorian (esim. Nevin, 1969) perusteella 

kehitetyn erotettavuusindeksin laskeminen. Menetelmää on järkevä hyödyntää juuri ristiriitaisen 

vihjeen vaikutuksen tarkastelussa, sillä halutaan tutkia, lisääkö ristiriitainen vihje 

päätöksentekojärjestelmän sisäistä kohinaa. Erotettavuusindeksin laskemisessa verrataan kahden 

päällekkäisen päätösmuuttujan jakaumaa, jossa toisessa on ärsykkeen ja kohinan aikaansaama vaste 

ja toisessa pelkän kohinan. Tämä tarjoaa objektiivisen tavan verrata ärsykkeen havaittavuutta, sillä 

näin pystytään ottamaan huomioon koehenkilöiden käyttämä kriteeri hylkäykselle. Jos ristiriitainen 

vihje häiritsisi tarkkailtavan vihjeen emootion tunnistamista, tällöin sen pitäisi näkyä väärien 

hylkäyksien ja väärien hälytysten kasvuna, eli erotettavuusindeksin pienenemisenä. Vastaavasti jos 

samansuuntainen emootio parantaa tarkkailtavan vihjeen emootiontunnistusta neutraaliin 

verrattuna, tällöin väärien hälytysten ja hylkäyksien pitäisi vähentyä ja siten erotettavuusindeksin 

kasvaa.  
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2 Menetelmät 

 
2.1 Koehenkilöt 

Kokeeseen osallistui 8 koehenkilöä (naisia 6). Koehenkilöt olivat iältään keskimäärin 24 vuotiaita 

(vaihteluväli 19-29 vuotta). Koehenkilöillä oli normaali, tai normaaliksi korjattu näkö. Yksi 

koehenkilöistä oli tutkielman tekijä. Tutkimuksella oli puoltava lausunto Helsingin yliopiston 

ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnalta. 

 

2.2 Laitteisto 

Koeasetelman esittämisessä käytettiin standardi PC-tietokonetta, jossa oli Windows 7-

käyttöjärjestelmä. Näyttö oli mallia VPixx, jonka resoluutio oli 1920x1200. Kuva-alueen leveys oli 

30,0 näkökulma-astetta ja korkeus 19,2 näkökulma-astetta. Koehenkilö istui 90 cm etäisyydellä 

näytöstä leuka asetettuna leukatuelle, himmennetyssä huoneessa.   

 Koehenkilön silmänliikkeiden rekisteröinnissä käytettiin EyeLink 1000-laitteistoa. Koe 

suoritettiin Matlab R 2016 ohjelmistoympäristössä ja se esitettiin Psychtoolbox 3.0.12 

ohjelmapaketilla.   

 

2.3 Ärsykkeet 

Ärsykkeet olivat harmaasävyisiä kasvokuvia, joiden kasvonilmeiden emotionaalisuutta oli morfattu 

vihaisesta neutraaliin ja neutraalista iloiseen.  Kasvokuvat valittiin Radboud (Lagner, Dotsch, 

Bijlstra, Wigboldus, Hawk & van Knippenberg, 2010) ja FACES (Ebner, Riediger & Lindenberger, 

2010) tietokannoista, ja morfaus tehtiin FantaMorph ohjelmalla.  
 Ärsykkeiden koko oli noin 8.5x12.5 näkökulma-astetta, rms-kontrasti oli keskimäärin 0.2 

ja ne rajattiin gaussilaisella ikkunalla siten, että hiukset, korvat ja kaula olivat rajautuneet pois 

(Kuva 2). Erilaisia kasvoidentiteettejä oli 16, joista naisia ja miehiä oli molempia 8. Ärsykkeet 

esitettiin harmaata taustaa vasten ja niiden sijainti vaihteli 0.25 asteen säteellä näytön 

keskikohdasta. 
 Emootiota säädettäessä negatiivisen emootion intensiteetin maksimiarvo oli -100 ja 

positiivisen 100, neutraalin arvon ollessa 0. Emootiota säädettäessä sen vaikutus kasvonpiirteisiin 

oli samanlainen kaikille kasvoidentiteeteille. Kun vihaisuutta lisättiin, kasvojen alaosassa suu 

kääntyi alaspäin ja suppeni samalla kun kasvojen yläosassa kulmakarvat lähenivät toisiaan, otsa 

rypyttyi ja silmät ummistuivat. Vastaavasti kun ilon intensiteettiä lisättiin, suu kääntyi ylöspäin ja 
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hampaat tulivat esiin, samanaikaisesti kun kasvojen yläosassa silmien sivuile ilmestyi naururyppyjä 

ja alaluomi kohosi. 
 Jokaisesta identiteetistä luotiin kasvokuva kaikilla mahdollisilla emootion intensiteetin 

arvoilla, siten että silmien ja suun emootion intensiteetti oli yhtä voimakas. Tämän jälkeen näistä 

kuvista tehtiin ärsykkeitä, joista oli rajattu pelkästään kasvojen alaosa (ilman nenää) tai yläosa 

(nenän kanssa). Lisäksi kun ärsykkeeseen haluttiin eri emootion intensiteetit kasvojen ala- ja 

yläosalle, rajattiin halutut emootion tasot alkuperäisistä kuvista ja yhdistettiin uudeksi. Näiden 

kuvien koko ja kontrasti olivat samat kuin alkuperäisissä kuvissa.  

 
2.4 Kokeen kulku 

2.4.1 Kasvojen, suun ja silmien erotustarkkuus 

Kokeessa 1 mitattiin kunkin koehenkilön henkilökohtaiset erotuskynnykset silmien, suun ja koko 

kasvojen ilmeen erottamiselle vakioärsykkeen menetelmällä. 

 Näytöllä esitettiin ärsyke (silmät, suu tai molemmat/koko kasvo, ks. Kuva 2A), ja 

tehtävänä oli nappia painamalla vastata, oliko ärsyke iloinen vai vihainen. Ärsykkeen esitysaika oli 

0.5 s. Vastausaikaa ei rajoitettu ja 250 ms vastauksesta esitettiin seuraava kuva. Väärän vastauksen 

jälkeen koehenkilö näki näytöllä huutomerkin. Koehenkilön silmänliikkeet rekisteröitiin ja jos 

fiksaatio siirtyi yli yhden näkökulma-asteen fiksaatiorististä johonkin suuntaan, vastaus hylättiin, ja 

sama ärsyke esitettiin uudelleen ärsykesarjan lopussa.  

 Jokaisessa blokissa esitettiin yksi koetilanteista (silmät, suu tai koko kasvot) ja ärsykesarja 

sisälsi 176 kuvaa, jossa 11 eri emootion tasoa esiintyi 16 kertaa. Kaikki kolme koetilannetta 

esitettiin omissa blokeissa ja toistettiin kahdesti satunnaisesti järjestyksessä yhdessä mittauksessa, ja 

jokainen koehenkilö suoritti mittauksen kahdesti.  

 Jos mitattu suun tai silmien erotuskynnyksen arvo oli pienempi kuin koko kasvojen 

erotuskynnys, kyseisen piirteen erotuskynnyksen mittaaminen tehtiin uudestaan, nyt kuitenkin niin, 

että ärsykkeenä oli kokonaiset kasvot, joissa toinen piirre oli neutraali. Tässä tapauksessa 

koehenkilöä kuitenkin ohjeistettiin tarkkailemaan vain sitä piirrettä, jonka erotuskynnystä mitattiin.  

Koetilanne mitattiin kahdesti.   

 

2.4.2 Piirteiden integraatio  

Kokeessa 2 tutkittiin kasvonpiirteiden integraatiota, selvittämällä millä tavoin kahden vihjeen (suu 

ja silmät) sisältämä informaatio integroidaan. Koehenkilölle esitettiin kokonaiset kasvot, jossa suun 

ja silmien ilmeen voimakkuutta ja suhteellista painoarvoa vaihdeltiin systemaattisesti viidessä 
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erilaisessa tilanteessa. Vihjeen voimakkuus määritettiin kertomalla suu-vihjeen arvot suuntakulmien 

(0º, 30º, 45º, 60º, 90º) kosinin arvolla ja silmä-vihjeen arvot vastaavilla sinin arvoilla (Kuva 1). 

Tällä tavalla saatiin viisi erilaista tilannetta, jossa kahdessa ilme tuli vain yhdestä vihjeestä (tilanteet 

0º ja 90º, toista vihjettä 100%, toista 0%), kahdessa toinen vihje oli voimakkaammin painotettu 

(tilanteet 30º ja 60º, toista vihjettä 63,4%, toista 36,6%), ja yhdessä molemmat vihjeet olivat yhtä 

voimakkaita (tilanne 45º). Koetilanteet raportoidaan jatkossa voimakkuuden määrittämiseksi 

käytetyn suuntakulman avulla (tilanteet 0º-90º).  

 

    
Kuva 1. Kokeen 2 koetilanteet. Yksikköympyrässä on esitettynä kokeessa 2 käytettyjen ilmeiden voimakkuuksien 

ärsykeavaruus. Pisteiden x-koordinaatti kuvastaa suu-vihjeen intensiteettiä, y-koordinaatti silmä-vihjeen intensiteettiä, 

positiivinen akseli iloisia ilmeitä, negatiivinen vihaisia. Suorille merkityt 11 pistettä vastaavat mittauspisteitä, joihin 

psykometrinen funktio sovitettiin.  

 

Optimaalinen ja supraoptimaalinen malli antavat erilaiset ennusteet tällä tavalla luoduista 

ärsykkeistä saatavaan informaatioon, perustuen vihjeiden integraation taustalla olevaan 

kohinamekanismiin. Kahden vihjeen sisältämä kohina voi summautua lineaarisesti, jolloin 

ennusteen mukaan kasvonilmeen erottelukyky kaikissa 5 koetilanteessa on sama (vihjeiden yhdessä 

sisältämä informaatio ilmeestä on tilanteiden välillä sama, vaikkakin eri tavalla jakautunut). 

Supraoptimaalisen mallin ennusteen mukaan kohinan summautuminen ei ole lineaarista, vaan 
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kohina on pienempää kuin kahden yksittäisen vihjeen perusteella. Tällöin mallin mukaan 

suoriutuminen on parasta vihjeiden ollessa yhtä voimakkaita (45º -tilanne) ja heikointa, kun ilme 

tulee vain yksittäisestä vihjeestä (0º ja 90º -tilanteet). 

Vihjeiden voimakkuus oli yksilöllisesti kontrolloitu kokeen 1 erotuskynnysten avulla. 

Koehenkilökohtaiset ilmeen voimakkuusasteikon minimi ja maksimi muodostettiin kertomalla 

ensimmäinen kokeen erotuskynnys (psykometrisen funktion hajonta) arvolla 2. Näiden arvojen 

väliin laskettiin tasaisesti 9 voimakkuutta, jolloin mittauspisteitä oli yhteensä 11, kuten kokeessa 1. 

Sen jälkeen vihjeiden painotetut asteikot muodostettiin edellä esitetyllä tavalla, kertomalla suu-

asteikko suuntakulmia vastaavalla kosinin arvolla ja silmä-asteikko sinin arvoilla (Kuva 1).  

 Koe 2 mitattiin kahdessa eri koeasetelmassa (2A ja 2B), joissa tehtävänanto oli 

molemmissa sama kuin ensimmäisessä kokeessa. Ensimmäisessä koeasetelmassa (koe 2A) 

jokaisessa ärsykesarjassa esiintyi yksi koetilanteista (blokki-asetelma). Koehenkilölle kerrottiin 

jokaisen ärsykesarjan alussa, millä tavalla informaatio oli jakautunut, ja ohjeistettiin jakamaan 

tarkkaavaisuutensa sen mukaan. Kun informaatiota oli vain toisessa vihjeistä, tarkkaavaisuus 

ohjeistettiin suuntaamaan vain sinne. Kun toinen vihjeistä oli voimakkaammin painotettu, 

ohjeistettiin suuntaamaan tarkkaavaisuus pääasiassa voimakkaammin painotettuun vihjeeseen, 

kuitenkin hyödyntäen tarvittaessa myös toista vihjettä. Kun informaatiota oli molemmissa vihjeissä 

saman verran, ohjeistettiin tarkkailemaan koko kasvoja. Jokainen koetilanne mitattiin kahdesti ja ne 

esitettiin satunnaisessa järjestyksessä ensimmäisellä ja toisella mittauskerralla. Toisessa 

koeasetelmassa (koe 2B) ärsykesarjassa esitettiin kaikki eri koetilanteet satunnaisesti lomitettuna 

(lomitettu-asetelma). Koehenkilölle kerrottiin informaation määrän vihjeiden välillä vaihtelevan 

läpi ärsykesarjan. 

 Kokeessa 2A toistomäärät olivat samat kuin ensimmäisessä, kokeessa 2B ärsykesarja 

sisälsi 160 kuvaa, joissa jokaista koetilannetta oli 16 ja ärsykesarja mitattiin 10 kertaa. 

Puolet koehenkilöistä suoritti ensiksi ensimmäisen osakokeen, ja puolet ensiksi toisen osakokeen.  

 

2.4.3 Ristiriitaisten piirteiden integraatio 

Kokeessa 3 mitattiin häiritsevän vihjeen vaikutusta tarkkailtavan kasvonilmeen tunnistamiseen 

kolmessa koetilanteessa. Koehenkilölle esitettiin kasvokuva ja hänen oli tarkkailtava vain joko 

silmien tai suun emootiota. Tehtävä oli sama kuin ensimmäisessä ja toisessa kokeessa. Ärsykkeen 

esitysaika oli 1s, ja seuraava ärsyke seurasi 250ms vastauksesta. Koetilanteet muodostuivat 

kolmesta ei-tarkkailtavan vihjeen eri tilanteesta, jossa ei-tarkkailtavan vihjeen emootio oli joko 

samansuuntaisesta, erisuuntainen tai neutraali (Kuva 2B). Molempien vihjeiden emootioiden 
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intensiteetin arvo oli läpi koetilanteiden vakio (ensimmäisessä kokeessa mitattu erotuskynnys 

kerrottuna arvolla 0.6), ja niitä painotettiin yhtä paljon. Kun ei-tarkkailtavasta vihjeestä haluttiin 

ristiriitainen, muutettiin emootio vastakkaiseksi, mutta intensiteetiltä saman suuruiseksi kuin 

tarkkailtava emootio.  

 Yhden ärsykesarjan aikana koehenkilön tarkkaili koko ajan samaa vihjettä ja kolme 

koetilannetta esiintyivät satunnaisesti. Ärsykesarja sisälsi 96 kuvaa, jossa jokaista koetilannetta oli 

32 ja niitä mitattiin 10, siten että kahdessa peräkkäisessä ärsykesarjassa oli tarkkailtava samaa 

vihjettä. Puolet koehenkilöistä aloitti tarkkailun suusta, puolet silmistä. Jokainen koehenkilö suoritti 

kolmannen kokeen kerran.   

 
 A                                                                          B 

 
Kuva 2. Esimerkkikasvoja kokeissa käytetyistä ärsykkeistä. Kokeessa 1 käytettiin ärsykkeitä, joissa esiintyi rajattu 

silmien alue, suun alue ja koko kasvot (A). Emootioiden intensiteettiä on säädetty neutraalista iloiseen (intensiteettien 

arvot kuvassa A: 0, 16, 32, 64). Kokeessa 2 käytetyt ärsykkeet olivat samankaltaisia kokeen 1 kasvokuvien kanssa (A, 

alin rivi), vain vihjeiden suhteet vaihtelivat. Kokeessa 3 toinen vihjeistä säilyi vakioina, toinen oli joko 

samansuuntainen (B, ylä- ja alaosa, vasemmanpuoleiset kasvot), neutraali (B, ylä- ja alaosa, keskimmäiset kasvot) tai 

ristiriitainen (B, ylä- ja alaosa, oikeanpuoleiset kasvot). Ei-tarkkaillun vihjeen emootion intensiteetti oli joko yhtä suuri, 

neutraali tai etumerkiltään vastakkainen (intensiteettien arvot kuvassa B: -64, 0, 64). Kuvan ärsykkeet on otettu 

Radboud-tietokannasta (Lagner, ym., 2010). 

 

2.5 Tulosanalyysi 

Kokeissa 1 ja 2 kasvonilmeiden erotuskynnykset määritettiin laskemalla jokaisen emootion 

intensiteetin tason ”iloinen” -vastausten suhteellinen osuus, ja sovittamalla 11 mitattuun 

datapisteeseen psykometrinen funktio (kumulatiivinen normaalijakauma; Wichmann & Hill, 2001). 

Tämän jälkeen määritettiin funktion keskihajonta, jota käytettiin kasvonilmeen erotuskynnyksenä.  
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Kokeen 2 tulokset ja eri mallien ennustukset pystytään visualisoimaan ns. integraationeliön 

avulla (Kuva 5; Grahm, 1989). 

 Integraationeliöön sovittamista varten viiden tilanteen erotuskynnyksille laskettiin 

koehenkilöiden välinen keskiarvo. Tämän jälkeen keskiarvot sovitettiin integraationeliöön, jonka 

avulla pystyttiin vertaamaan mitattuja arvoja suhteessa ennusteeseen. Pisteiden x-koordinaatit 

saatiin kertomalla koetilanteiden erotuskynnykset niitä vastaavien suuntakulmien kosinin arvolla ja 

normittamalla ne suu-tilanteen erotuskynnykseen. Pisteiden y-koordinaatit saatiin kertomalla 

erotuskynnykset niitä vastaavien suuntakulmien sinin arvolla ja normittamalla ne silmä-tilanteen 

erotuskynnykseen. 

Kokeen 2B erotuskynnykset normitettiin kokeen 2A 0º-ja 90º -tilanteiden 

erotuskynnyksillä, jotka sisälsivät teoreettisesti maksimaalisen määrän informaatiota. 

Lähtökohtaisesti jos vihjeiden integraatiota ei tapahdu, suoriutuminen on kaikissa tilanteissa yhtä 

hyvää, ja jos oletetaan tietoisen tarkkaavaisuuden parantavan suoriutumista, suoriutuminen on 

parasta kokeen 2A 0º ja 90º tilanteissa.  

Kokeessa 3 laskettiin erotettavuudeksi d’ kaikille kolmelle koetilanteille molempien 

vihjeiden tapauksessa. D’ laskettiin muuntamalla oikeiden osumien ja väärien hälytysten 

todennäköisyydet z-arvoiksi ja laskemalla näiden välinen erotus.  

 Kokeessa 2 ja 3 toistettujen mittausten varianssianalyysin sfäärisyys testattiin Mauchlyn 

testillä. Sfäärisyyden oletuksen rikkoutuessa käytettiin Greenhouse-Geisser-korjausta 

vapausasteisiin ja p-arvoon. 

 

3 Tulokset 
 
3.1 Kasvojen, suun ja silmien erotustarkkuus  

Koehenkilöiden keskimääräiset vastausosuudet ja sovitetut psykometriset funktiot eri koetilanteissa 

on esitetty kuvissa 3B-D. Erotustarkkuus on määritelty sovitetun funktion keskihajontana. Suun 

(Kuva 3B) keskimääräinen erotustarkkuus oli 10.0, kasvojen (Kuva 3C) 13.0 ja silmien (Kuva 3D) 

27.7.   

Suun ilmeen erotustarkkuus oli oletettua pienempi, eikä suun ja kasvojen erotuskynnyksillä 

ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (Kuva 3A, t(14)=1.41, p=.181). Tämä ei vastannut alkuperäistä 

oletusta siitä, että koko kasvojen erotustarkkuus olisi parempi kuin yksittäisen piirteen. Suun ilmeen 

tunnistaminen oli paljon ennakoitua parempi, joka viittasi mahdollisesti siihen, että suu sisältää 

selkeämpää informaatiota kuin silmät ja koko kasvon tilanteessa silmät ”häiritsevät”, jolloin koko 
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kasvon suoritus on heikompi kuin suu tilanteen. Parempi suoriutuminen yksittäisen vihjeen 

tilanteessa verrattuna molempien vihjeiden tilanteeseen on jonkinasteinen ongelma integraation 

tutkimisen näkökulmasta, mutta tämä saadaan toisessa kokeessa kontrolloitua painottamalla vihjeitä 

erotuskynnysten mukaisesti.  

 Silmien erotuskynnys sen sijaan oli oletusten mukaisesti suurempi kun koko kasvojen 

(Kuva 3A, t(14)=8.84, p<.001). Samoin silmien ja suun erotustarkkuuksien välillä oli oletettu ero 

(kuva 3A, t(14)=8.78, p<.001), joka toisessa kokeessa otettiin myös huomioon painottamalla 

vihjeitä mitatuilla erotuskynnyksillä. 

 
Kuva 3.  Boxplot-kuvioissa on esitetty koetilanteiden erotuskynnysten keskiarvo(piste), mediaani, ylempi- ja alempi 

kvartaali ja ääriarvot (A). Psykometriset funktiot, suun (B), kasvojen (C) ja silmien (D) tilanteissa, kuvaavat 

koehenkilöiden psykometrisistä funktioista laskettua keskiarvofunktiota, jossa on lisäksi esitettynä vastausosuuksien 

keskiarvot ja – virheet. Värjätty alue osoittaa keskiarvofunktion 95-prosentin luottamusvälin. 

 

3.2 Piirteiden integraatio 

3.2.1 Kokeiden 2A ja 2B erot ja eri koetilanteiden erot 
Kokeiden ja koetilanteiden välisiä eroja tutkittiin 2-suuntaisella toistettujen mittausten ANOVAlla, 

jossa faktoreina olivat koe-asetelma (blokki, lomitettu) ja informaation jakautuminen vihjeissä 

A

B C D
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(koetilanteet 0º-90º). Koe-asetelmalla ei ollut merkitsevää päävaikutusta (Kuva 4, F(1,7)=0.082, 

p=.783). Myöskään informaation jakautumisella ei ollut tilastollisesti merkitsevää päävaikutusta 

(Kuva 4, F(4, 28)=4.180, p=.082), eikä informaation jakautumisella ollut yhdysvaikutusta 

koeasetelman kanssa (Kuva 4, F(4,28)=2.232, p=.096).  

 Koetilanteiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa kummassakaan kokeessa. 

Suoriutuminen kahdella vihjeellä ei siis tilastollisesti ollut parempaa kuin pelkästään yhdellä 

vihjeellä. Tämä tulos oli optimaalisen integraation mallin mukainen, jossa havainnoitsija pystyy 

hyödyntämään optimaalisesti molempien vihjeiden sisältämän informaation, painottaen vihjeiden 

todennäköisyyksiä. 

 Se, että kokeiden välillä ei ollut eroja suoriutumisessa, oli jokseenkin yllättävää, eikä 

vastannut teoreettisia ennakko-oletuksia.   Kasvonilmeen tunnistaminen ei ollut parempaa kokeessa 

2A (blokki-asetelma), vaikka koehenkilö tiesi, kummassa piirteessä oli tehtävän kannalta oleellinen 

informaatio. Koehenkilöt eivät siis kyenneet hyödyntämään tietoa siitä millä tavalla informaatio oli 

kasvoissa jakautunut.  

 

 
Kuva 4. Kokeessa 2A (A) ja kokeessa 2B (B) mitatut koetilanteiden (0º-90º) psykometriset funktiot. Kuvissa on esitetty 

koehenkilöiden vastausosuuksien keskiarvot ja -virheet, sekä sovitetuista psykometrisistä funktioista laskettu 

keskiarvofunktio. Värjätty alue osoittaa keskiarvofunktion 95-prosentin luottamusvälin. X-akselilla on esitetty ilmeen 

voimakkuus ja suunta, missä 1 kuvaa voimakkainta vihaa ja 11 voimakkainta iloa. Huonot sovitukset (r2<.7) ovat 

mukana kuvissa A ja B, mutta poistettiin myöhemmässä vaiheessa analyyseistä. 

A

B

Vihje suussa Vihje silmissäVihje suussa 
voimakkaampi

Vihje silmissä 
voimakkaampi

Vihjeet saman 
suuruiset



 22 

3.2.2 Integraationeliön sovitus 

Integraationeliössä (Kuva 5) harmaalla katkoviivalla merkitty linja kuvastaa teoreettista mallia, 

missä havaitsija ei hyödy lainkaan toisesta vihjeestä, vaan suoriutumista määrittää aina 

voimakkaampi vihje (30º -tilanteen erotuskynnys olisi sama kuin 0º, ja 60º -tilanteen sama kuin 

90º).  

Optimaalisessa integraatiossa havaitsija kykenee hyödyntämään myös toisen vihjeen 

informaatiota ja suoriutuminen on parempaa, kuin silloin kun kumpi tahansa vihjeistä esitetään 

erikseen. Integraation optimaalisuutta määrittää se, että se pystytään laskemaan lineaarisesti kohina-

suhteena. Molempien vihjeiden kohina on toisistaan erillistä. Tällöin pisteet sijoittuisivat 

integraationeliössä violetilla merkitylle ympyrän kaarelle.   

 Kokeessa sovitetut pisteet eivät sijoittuneet riippumattomalle neliölle eikä niin ikään 

optimaalista integraatiota kuvaavalle kaarelle, vaan lähestyvät integraationeliön halkaisijaa. 

Halkaisija kuvastaa integraatiota, jossa yhdessä esitettyjen vihjeiden kohina pienenee sitä enemmän, 

mitä enemmän informaatiota vihjeet yhdessä sisältävät. Tällainen integraatio on supraoptimaalista, 

sillä vihjeiden kohina ei ole toisistaan riippumatonta ja parantaa suoriutumista. 

 Pisteiden poikkeavuutta optimaalisen integraation ennusteesta testattiin yksinkertaisella t-

testillä, jossa testattiin kaikille pisteille erikseen, poikkesiko pisteen ja origon etäisyys arvosta 1. 

Kokeessa 2A suoriutuminen oli optimaalista ennustetta parempi, kun silmät olivat voimakkaammin 

painotettu (t(7)=2.69 p=.031). Tilastollisesti suoriutuminen ei poikennut optimaalisesta ennusteesta, 

kun suu oli voimakkaammin painotettu (t(7)=1.17, p=.28). Vihjeiden ollessa yhtä voimakkaat 

suoriutumisen poikkeavuus optimaalisesta ennusteesta oli tilastollisesti lähes merkitsevä (t(7)=2.36, 

p=.0502). Kokeessa 2B suoriutuminen oli optimaalista ennustetta parempaa, kun vihjeet olivat yhtä 

voimakkaat (t(7)=3.79, p=.0068). Tilanteet, joissa toinen vihjeistä oli voimakkaammin painotettu, 

eivät eronneet optimaalisesta ennusteesta (30º: (t(7)=1.97, p=.089), 60º: (t(7)=1.69 p=.14)) 

 Integraationeliössä pystyy näkemään visualisoituna myös silmä- ja suukynnysten erot, kun 

henkilö on tarkkaillut vain informaatiota sisältävää vihjettä verrattuna, kun henkilö on tarkkaillut 

koko kasvoja. Oletusten mukaisesti sinisten pisteiden olisi pitänyt olla huomattavasti punaisten 

pisteiden yläpuolella. Nyt erotuskynnyksien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa 

silmissä (t(6)=1.23, p=.26) eikä suussa (t(4)=1.47, p=.21). Vaikka havainnoitsija on keskittänyt 

”näennäisesti” koko tarkkaavaisuutensa vihjeeseen, joka sisälsi kaiken informaation, suoriutuminen 

ei eronnut tilanteesta jossa tarkkailtiin molempia vihjeitä, joista toinen ei sisältänyt mitään 

informaatiota. Tämä mukailee edeltävää tulosta, jonka perusteella vaikuttaa, ettei koehenkilö ole 

pystynyt keskittymään vain yhteen vihjeeseen.  
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Kuva 5. Kokeiden 2A ja 2B koetilanteiden keskiarvoistetut erotuskynnykset sovitettuna integraationeliöön. Akseleilla 

sijaitsevat pisteet vastaavat yksittäisen vihjeen sovituksia, kolme muuta tilannetta vastaavat yhdistettyjen vihjeiden 

sovituksia. Ympyrän kaari osoittaa optimaalisen integraation ennusteen ja neliön halkaisija supraoptimaalisen 

integraation ennusteen. Virhepalkeissa on esitetty sovituksen keskivirhe.  
 

 

3.3 Ristiriitaisten piirteiden integraatio 

Kolmannessa kokeessa ei-tarkkailtavan piirteen vaikutusta tutkittiin 2-suuntaisella toistettujen 

mittausten ANOVAlla, jossa faktoreina olivat tarkkaavaisuuden kohde (silmät, suu) ja ei tarkkaillun 

piirteen ilmeen suunta (samansuuntainen, neutraali, ristiriitainen).  Ei-tarkkaillun ilmeen suunnalla 

oli tilastollisesti merkitsevä päävaikutus (F(2,14)=13.06, p<.001). Jos ei-tarkkailtava piirre oli 

ilmeeltään samansuuntainen, suoriutuminen oli parempaa verrattuna neutraaliin (t(7)=2.67, p=.048) 

ja ristiriitaiseen vihjeeseen (t(7)=4.56, p=.004). Vastaavasti ristiriitainen vihje heikensi 

suoriutumista verrattuna neutraaliin (t(7)=2.89, p=.04) (ja samansuuntaiseen) vihjeeseen.  

 

Integraatiomallin	sovitus
....... Supraoptimaalinen
....... Optimaalinen
........	Ei	integraatiota

Koe	2A
Koe	2B
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Kuva 6. Erotettavuusindeksit (d’) ei-tarkkaillun vihjeen ollessa samansuuntainen, neutraali tai ristiriitainen.  

 

 Tarkkaavaisuuden kohteella ei ollut tilastollisesti merkitsevää päävaikutusta (F(1,7)=.495, 

p=.50) eli suuta tarkkailtaessa kasvonilmeen tunnistus ei poikennut kasvonilmeen tunnistamisesta 

verrattuna jos tarkkaavaisuus oli silmissä. Myöskään ei-tarkkailtavan piirteen suunnalla ja 

tarkkaavaisuuden kohteella ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhdysvaikutusta (F(2,14)=1.43, 

p=.27), eli kasvonilmeen tunnistusta häiritsi ristiriitainen vihje ja voimisti samansuuntainen vihje, 

sekä silmiä että suuta tarkkailtaessa.  

 Verrattuna neutraaliin, ristiriitainen ilme siis heikensi tarkkailtavan ilmeen tunnistamista ja 

samansuuntainen ilme paransi suoritusta. Jos ei-tarkkailtavalla vihjeellä ei olisi ollut vaikutusta 

suoriutumiseen, suoriutuminen olisi ollut kaikissa tilanteissa sama. Näin ollen voidaan päätellä, että 

ei-tarkkailtava piirre on vaikuttanut tarkkaillun piirteen prosessointiin. Toisin sanoen piirteitä ei ole 

havaittu erikseen.  

 

 
 
 

Samansuuntainen   
vihje

Neutraali vihje

Ristiriitainen
vihje

Suu Silmät
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4 Pohdinta 
 
Tutkimuksessa selvitettiin millä tavalla kasvonpiirteiden sisältämä informaatio kasvojen ilmeestä 

yhdistetään; onko integraatio tilastollisesti tarkasteltuna optimaalista ja onko se pakollista. Tulokset 

osoittivat integraation olevan pakollista ja tilastollisesti vähintään optimaalista. Integraation 

pakollisuudesta antoivat viitteitä sekä kokeen kaksi tulos, jossa tietoisen tarkkaavaisuuden 

kohdentaminen vahvempaan vihjeeseen ei parantanut ilmeen tunnistamista sekä kokeen kolme 

tulos, jossa ei-tarkkailtavan vihjeen suunta vaikutti tarkkailtavan kasvonilmeen tunnistamiseen. 

Tutkimuksen tulokset piirteiden optimaalisesta integraatiosta eivät olleet täysin yksiselitteisiä. 

Suoriutumisessa kokeen 2 koetilanteissa vihjeiden eri painotuksilla ei havaittu tilastollisesti 

merkitsevää eroa. Kun koetilanteiden erotuskynnykset sovitettiin integraationeliöön, osa 

sovituksista oli optimaalisen ennusteen mukainen, osa supraoptimaalisen.   

 

4.1 Tietoinen tarkkaavaisuus vahvempaan vihjeeseen ei paranna kasvonilmeen 
tunnistamista 
 
Ensimmäinen tutkimuskysymyksemme koski sitä, yhdistetäänkö kasvonpiirteet tilastollisesti 

optimaalisesti. Tutkimme kasvonilmeen tunnistamista viidessä tilanteessa vaihdellen suun ja 

silmien sisältämän vihjeen voimakkuutta. Koe suoritettiin tarkkailemalla joko kokonaan tai osittain 

voimakkaampaa vihjettä tietäen siis kumpaa vihjettä kannattaa painottaa maksimaalisen suorituksen 

saamiseksi (koe 2A), sekä siten, että tarkkaavaisuus oli molemmissa vihjeissä (koe 2B).    

Alkuperäisestä hypoteesista poiketen tietoinen tarkkaavaisuus informatiivisempaan 

vihjeeseen ei parantanut kasvonilmeen tunnistamista. Kasvonilmeen tunnistamisessa kokeiden 2A 

ja 2B välillä ei havaittu eroja. Kun tarkkaavaisuus oli jaettu kahden vihjeen kesken, havainnoitsija 

pystyi silti pääsemään käsiksi samaan informaatioon mihin tietäessään vihjeiden painotuksen. Eron 

puuttuminen tilanteissa, jossa toinen vihje ei sisältänyt lainkaan informaatiota, oli erityisen 

mielenkiintoinen. Voitaisiin ajatella, että tarkkaavaisuuden keskittäminen kaiken informaation 

sisältävään vihjeeseen parantaa suoriutumista verrattuna siihen, kun koehenkilö ei tiedä kummasta 

vihjeestä informaatio tulee. Näin ei kuitenkaan näyttäisi olevan kasvoja havaitessa, vaan lomitetussa 

asetelmassa tarkkaavaisuus luonnostaan hakeutuu kasvoissa kaikkiin vihjeisiin.   

 Tuloksen voi tulkita myös niin, ettei ei-tarkkailtavan piirteen informaatiota kyetä 

vaimentamaan (kokeen 3 tulos tukee tätä ajatusta). Tämä tarkoittaisi sitä, että blokki-asetelman 

strategia ei ole ollut parempi alun alkaenkaan. Koska piirteiden yhdistäminen on tahatonta, 

tarkkaavaisuus suuntautuu automaattisesti toiseen piirteeseen myös blokki-asetelmassa. 
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Suoriutuminen ei poikennut toisistaan, koska kasvohavainnot eri tarkkailustrategioiden välillä eivät 

sisältäneet poikkeavaa määrää informaatiota. 

 On myös mahdollista, että tietoinen tarkkaavaisuuden kontrollointi (etenkin jos oletetaan 

piirteiden integraation olevan pakollista) oikeastaan heikentää tarkkaillun vihjeen prosessointia 

blokki-asetelmassa. Havaitsemista häiritsee tahattoman tarkkaavaisuuden kontrollointi, jolloin 

informaation prosessointi ei ole niin tehokasta. Vaikka havainnoitsija saisi lisähyötyä tiedosta 

informaation jakautumisesta, tämä kumoutuu tarkkaavaisuuden kontrolloinnin myötä. 

 
4.2 Kasvonpiirteiden integraatio on vähintään optimaalista 

Toiseksi tarkasteltiin piirteiden integraation optimaalisuutta. Sovituksen perusteella näyttäisi siltä, 

että integraatio on ollut vähintään optimaalista. Molemmissa kokeissa osa tilanteista oli 

supraoptimaalisen ennusteen mukainen, osa optimaalisen, joten tämän tutkimuksen perusteella ei 

pystytä sanomaan täysin lopullisesti kummalla tavalla piirteet todellisuudessa integroidaan. Koska 

tilanteiden välillä ei havaittu eroa toistettujen mittausten varianssianalyysissä, tulokset ovat 

yhdenmukaisemmat optimaaliselle integraatiolle (Se, ettei koetilanteiden välillä havaittu tilastollista 

eroa saattaa kuitenkin selittyä poikkeavilla arvoilla, ks. Tutkimuksen rajoitteista). 

 Tulos jonka mukaan havainnoitsija kykenee hyödyntämään optimaalisesti molempien 

vihjeiden informaation, on vahva osoitus siitä, että kasvonilmeen havaitseminen on hyvin 

eriytynyttä ja hienovaraista. Tarkkaavaisuus pystyy virittäytymään kasvonpiirteisiin tavalla, joka 

havaitsee kaiken niiden sisältämän informaation ja jossa pienet muutokset havaitaan hyvin 

automaattisesti.  

 Jos tulos tulkitaan supraoptimaaliseksi, sen taustalla voi kuitenkin olla ilmiö, joka ei liity 

supraoptimaaliseen prosessointiin. Sekä koe 2 että koe 3 osoittaisivat vahvasti, että molempien 

kasvonpiirteiden sisältämä informaatio integroidaan jollain tavalla. Tässä tutkimuksessa yksittäisen 

vihjeen sisältämä informaatio mitattiin kasvoista, jossa kaikki informaatio oli toisessa vihjeessä ja 

toinen vihje ei sisältänyt lainkaan informaatiota. Oletuksena oli, että tällä tavalla pystytään 

estimoimaan yksittäisen vihjeen sisältämä maksimaalinen informaatio. Voi kuitenkin olla, että 

informaation tulessa yksittäisestä vihjeestä, prosessointia häiritsee ”tyhjä vihje” (koska huomio 

automaattisesti hakeutuu myös sinne), jolloin havainnoitsija ei pysty hyödyntämään kaikkea 

yksittäisen vihjeen sisältämää informaatiota. Jos integroinnin arvoa määrittäessä aliarvioidaan 

yksittäisen vihjeen sisältämä informaatio, aliarvioidaan myös yhdistetyn vihjeen informaatio, ja jos 

suoriutumista on parempaa verrattuna tähän arvoon, tulkitaan se virheellisesti supraoptimaaliseksi. 

Muutamat supraoptimaaliseen integraatioon viittaavat tulokset vihjeiden integraation tutkimuksissa 
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on juurikin selitetty yksittäisen vihjeen sisältämän informaation aliarvioimisella (Shalom & Zaidel, 

2018; Raposo, Sheppard, Schrater & Churchland, 2012).  

 Tulokset eivät kuitenkaan täysin sulje pois mahdollisuutta, että integraatio on ollut 

supraoptimaalista. Yksilötasolla tarkasteltuna 3 koehenkilön tulos oli täysin supraoptimaalisen 

ennusteen mukainen.  

Tällöin taustalla voisi olla se, että supraoptimaalisen prosessoinnin taustalla oleva kohinan 

summautuminen liittyy enemmänkin siihen, ettei tahatonta tarkkaavaisuutta tarvitse vaimentaa. Voi 

olla, että kasvoärsykkeen ”sisäinen representaatio” on niin vahva, että yksittäinen piirre havaitessa 

”tyhjät piirteet” aiheuttavat ylimääräistä kohinaa. Kasvot ovat varmasti eniten havaittu visuaalinen 

ärsyke, josta meillä on hyvin vahva sisäinen muistirepresentaatio, minkälaisessa yhteydessä silmät 

tai suu useimmiten havaitaan. Jos objekti esiintyy poissa kontekstistaan, prosessointi on heikompaa 

ja siksi havainnoitsija hyötyy verrattain, jos kasvonpiirteet esitetään kontekstissaan. Vastaavaa on 

havaittu myös muiden objektien tunnistamisessa (Oliva & Torralba, 2007). Toinen mahdollinen 

selitys supraoptimaalisen prosessoinnin taustalla voi olla myös se, että kasvonpiirteiden 

hermostollinen prosessointi tapahtuisi osittain samassa ”kanavassa”, ja siksi piirteiden prosessointi 

ei ole toisistaan erillistä (Fific &Townsend, 2010). 

 Tällaisenaan tulos olisi poikkeuksellinen, ja osoitus siitä, että kasvojen havaitseminen 

todellakin eroaa jollain tavalla muiden objektien havaitsemisesta. Missään muissa yksi- tai 

moniaistisissa aisti-integraation tutkimuksissa ei ole kiistattomasti havaittu integraatiota, joka olisi 

parempaa kuin optimaalinen. Samalla tulos tukisi yhtä aiempaa tutkimusta (Shen & Palmeri, 2015), 

joka ideaalihavainnoitsija -mallin avulla pystyi osoittamaan tukea pitkään vallalla olleen käsityksen 

kasvojen holistisesta prosessoinnista. 

4.3 Kasvonpiirteitä ei havaita erikseen 

Toinen tutkimuskysymyksistämme koski sitä, havaitaanko kasvonpiirteet erillisinä. Tämän 

selvittämiseksi tutkimme ei-tarkkailtavan ilmeen vaikutusta tarkkailtavan ilmeen havaitsemiseen. 

Verrattuna neutraaliin, vastakkainen ilme heikensi suoritusta ja samansuuntainen ilme paransi 

suoritusta. Lisäksi vaikuttaisi, että silmiä tarkkailtaessa ilmiö oli voimakkaampi (vaikka tilastollisia 

eroja ei havaittu, tätäkin saattaa selittää kokeessa 1 suun-erotuskynnyksen estimoinnissa ilmenneet 

ongelmat, ks. Tutkimuksen rajoitteista). Tämä käy järkeen, jos miettii sitä, että suu määrittää 

yksiselitteisemmin ilmettä suhteessa silmiin kuin toisinpäin. Alhainen suukynnys kokeessa 1 antaa 

myöskin viitteitä siitä, että suu antaa yksiselitteisimmin informaatiota.   

 Koe 3 osoitti, ettei havaitsija pysty tietoisesti havaitsemaan informaatiota vain tietystä 

osasta kasvoja, ilman että toinen osa on mukana ainakin jollain prosessoinnin tasolla. Näin ollen 
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kasvonpiirteet havaitaan yhdessä, eikä niitä lähtökohtaisesti pystytä havaitsemaan erikseen. 

 Tulos antaa tukea yleisesti käytetylle holistisen prosessoinnin määritelmälle, jonka mukaan 

kasvonpiirteiden ja niiden välisten spatiaalisten suhteiden prosessointi on toisiinsa jollain tapaa 

yhdistynyttä. Tahaton tarkkavaisuus hakeutuu kaikkiin piirteisiin ja tästä johtuen yksittäisiin 

piirteisiin keskittyminen on vaikeaa.       

 Kuitenkaan se, että kasvonpiirteiden keskinäiset suhteet ovat erottamaton osa kasvojen 

havaitsemisesta ei tarkoita, ettei yksittäisiä piirteitä prosessoida myös erillisinä. Monet tutkimukset 

ovat tehneet tämän virhepäätelmän, mutta piirteiden yhdessä havaitseminen ei automaattisesti tätä 

tarkoita (Behrmann, Richler, Avidan & Kimchi, 2015). Lisäksi kasvonpiirteiden havaitseminen 

yhdessä ei tarkoita sitä, että olisi piirteiden integraatio olisi supraoptimaalista.   

 Kasvot ovat siis siinä mielessä erityinen ärsyke, että ne näyttäisivät sisältävän piirteitä, 

joita ei pystytä prosessoimaan erillään. Tämä ei ole kuitenkaan välttämättä poikkeavaa muihin 

objekteihin verrattuna. Vahvimman näkemyksen mukaan, näköjärjestelmän tulkitessa tiettyjen 

visuaalisten vihjeiden tulevan samasta lähteestä, kaikki vihjeisiin liittyvä informaatio prosessoidaan 

(Saarela & Landy, 2015). Tässä suhteessa kasvot eivät siis olisikaan poikkeus. Se, että kasvoissa 

vihjeet ovat keskittyneet hyvin vahvasti kahdelle alueelle, voisi kuitenkin olla syynä moniin 

tutkimuksissa havaittuihin ilmiöihin (komposiitti-efekti, inversio-efekti). Kahta vihjettä 

manipuloimalla, suoriutuminen heikkeneminen on havaittavissa helpommin. Kun vihjeitä on kaksi, 

toisen vihjeen vaikutus on yksiselitteisempi verrattuna, jos vihjeitä olisi enemmän.  

4.4 Tutkimuksen rajoitteista 

Tutkimuksessa kriittinen vaihe oli henkilökohtaisten erotuskynnysten määrittäminen. Jokainen 

myöhempien vaiheiden ärsyke perustui koehenkilön henkilökohtaiseen kykyyn erotella 

kasvonilmeitä ja myös siihen minkälaisia eroja kyvyssä erotella ilmeitä eri vihjeiden välillä oli. 

Kokeita 2 ja 3 varten luodut ilmeiden voimakkuusasteikot olisivat voineet olla vakiot 

koehenkilöiden kesken, mutta lähellä koehenkilön henkilökohtaista havaintokynnystä, 

suoriutumisen on parhaimmillaan informatiivisempi; mitä lähempänä ollaan 

diskriminaatiokynnystä, sitä suuremmaksi koehenkilön epävarmuus kasvaa. Tätä hyödynnettiin 

etenkin kokeessa 3 erotettavuusindeksin määrityksessä.   

 Ensimmäisessä kokeessa mitatuissa suun ilmeen erotuskynnyksissä koehenkilöiden välillä 

esiintyi kuitenkin suurta vaihtelua ja kolmella koehenkilöllä suun ilmeen erotuskynnys oli 

huomattavan matala (1.5-2 keskihajontaa muiden koehenkilöiden keskiarvosta). ”Liian matala” 

suun ilmeen erotuskynnyksen arvo johtui mitä todennäköisemmin koehenkilön strategiasta, jota ei 

ärsykkeitä luotaessa oltu havaittu; jos suu-tilanteessa ärsykkeessä esiintyivät hampaat, emootio oli 
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aina positiivinen (emootio kuitenkin saattoi olla positiivinen myös ilman, että hampaat näkyivät). 

Kaksi kolmesta koehenkilöstä raportoi käyttäneensä strategiaa, ja näin on oletettavissa myös 

kolmannen henkilön tapauksessa, sillä suu-tilanteen erotuskynnys oli huomattavan matala. 

Käytännössä näin matala erotuskynnys on aiheuttanut kokeen 2 0º-tilanteeseen muutaman 

millimetrin säteellä vaihtelevuutta suun ilmeeseen (strategiaa ei myöskään tästä syystä kokeessa 2 

enää pystynyt käyttämään, koska hampaat eivät näkyneet millään intensiteetillä). Etenkin blokki 

asetelmassa, missä sama koetilanne esitettiin 176 kertaa peräjälkeen, tehtävä oli huomattavan 

vaikea tai mahdoton tehdä.        

 Tämän takia kyseisten koehenkilöiden kynnykset poikkesivat huomattavasti ja ne hylättiin 

analyyseistä, kun laskettiin kokeen 2 koetilanteiden keskiarvoja integraationeliöön sovitusta varten, 

sekä kun verrattiin kokeen 2A ja 2B 0º-tilanteiden eroja. Etenkin tämä heikensi kokeen 2A ja 2B 

suu-kynnysten erojen tilastollista vertailua, koska koehenkilöiden määrä tippui viiteen.   
Pääasiassa epäonnistuneista suu kynnyksistä johtuen kokeiden 2A ja 2B psykometristen funktioiden 

estimoinnissa oli sovituksia, joiden selitysaste (r2) oli alle 70% (kokeessa 2A huonoja sovituksia oli 

4/40 ja kokeessa 2B 3/40). Pienen koehenkilömäärän takia epäonnistuneita sovituksia ei tässä 

tapauksessa poistettu, ja nämä saattoivat vaikuttaa siihen, miksi kokeen 2 koetilanteiden (0º-90º) 

välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja (jos huonot sovitukset korvattiin muiden 

henkilöiden keskiarvoilla, erot olivat tilastollisesti merkitsevä, supraoptimaalisen mallin 

ennustuksen mukaisesti).  

 Integraationeliön sovitus oli alun perin tarkoitus tehdä siten, että koetilanteiden 

erotuskynnykset normitetaan koehenkilön omiin 0º- ja 90º- tilanteiden erotuskynnyksiin ja vasta 

näistä arvoista laskettaisiin koehenkilöiden yli keskiarvot. Neljällä koehenkilöllä 0º- tai 90º-

tilanteen psykometrisen funktion sovitus oli heikko (kolmessa tapauksessa taustalla oli liian matala 

suun erotuskynnys, yhdessä taustalla oli 90º-tilanteessa voimakkaimman ilon tulkinta vihaksi).  

Integraationeliön sovitus tehtiin tästä syystä koehenkilöiden väliseen keskiarvoon, sillä 

keskiarvotarkasteluun ei olisi ollut järkevä ottaa mukaan arvoja, joihin olisi vaikuttanut hyvin 

epäonnistunut normitus. Tämän ei kuitenkaan pitäisi muuttaa tulosten luotettavuutta, sillä 

normituksen voi periaatteessa tehdä mielivaltaiseen arvoon.  

 Yhtä lailla matalan suu-kynnyksen vaikutus ilmeni kokeessa 3, missä kolmen koehenkilön 

kohdalla näin alhainen suukynnys on käytännössä tarkoittanut, että suu-piirre on ollut kaikissa 

koetilanteissa lähes neutraali. Tämä ei muuttanut ei-tarkkailtavan vihjeen suunnan vaikutusta 

ilmeen tunnistamiseen, mutta on saattanut olla syynä siihen, ettei vaikutuksen voimakkuudella 

havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa suuta tai silmiä katsottaessa (tarkkailtaessa silmiä, 
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samansuuntaisen vihjeen d’ on mitattu todellista matalammaksi ja ristiriitaisen vihjeen d’ todellista 

korkeammaksi).   

 Se, että tuloksissa oli koehenkilöiden kesken suhteellisen paljon poikkeavuutta, saattoi 

liittyä myös aitoihin eroihin ihmisten välillä havaita kasvoja. Tutkimuksemme oletuksiin kuului 

ajatus, että koehenkilöiden välillä on yksilöllisiä eroja havaintotarkkuudessa, mutta ei yksilöllisiä 

eroja piirteiden integraatiossa (jonka vuoksi ärsykkeet skaalattiin koehenkilökohtaisesti 

erotuskynnyksillä, mutta integraatiota tutkittiin yli laskettujen keskiarvojen avulla). On tosin 

olemassa jonkin verran näyttöä, että henkilöiden välillä on eroja, minkälaista strategiaa käytetään 

kasvojen havaitsemisessa (Yovel, Wilmer & Duchaine, 2014). Jos asia olisi näin, se kävisi yhteen 

ajatuksen kanssa, että “holistinen prosessointi” on havaitsemisen muotona jatkumo, joka liittyy 

ennen kaikkea tarkkaavaisuusmekanismien säätelyyn (Wang, Li, Fang, Tian & Liu, 2012; 

Behrmann, ym., 2015).  

 

 

5 Johtopäätökset 
 
Tämä tutkimus osoitti, että kasvojen havaitsemiseen liittyy tahaton integraatio eri kasvonpiirteiden 

välittämän informaation välillä. Yksittäisen piirteen ilmeitä arvioitaessa huomio kohdistuu 

välttämättömästi sekä silmiin, että suuhun. Tulos antaa näin ollen tukea aikaisemmissakin 

tutkimuksissa monesti havaitulle ilmiölle siitä, että kasvojen havaitsemisessa piirteiden välisillä 

suhteilla on keskeinen merkitys.  

 

Lisäksi kasvonilmeitä arvioitaessa eri piirteet yhdistetään tilastollisesti optimaalisesti. Se on osoitus 

siitä, että kasvojen havaitseminen on hyvin hienovarainen prosessi, jossa tarkkaavaisuus pystyy 

virittäytymään kasvonpiirteisiin tavalla, joka havaitsee kaiken niiden sisältämän informaation ja 

jossa pienetkin muutokset havaitaan automaattisesti. Tutkimuksen tulokset eivät täysin poissulje 

mahdollisuutta, että kasvonpiirteiden sisältämän informaation integraatio on supraoptimaalista. 

Tällaisenaan tulos olisi osoitus pitkään vallalla olleelle käsitykselle siitä, että kasvonpiirteet 

havaitaan parhaiten, kun ne havaitaan yhdessä. 

 

Integraation mahdollisen supraoptimaalisuuden selvittämiseksi jatkotutkimukset, jossa 

kontrolloidaan yksittäisen vihjeen informaatiota paremmin, ovat tarpeellisia. Tämä tutkimus osoitti 

keinon, jolla kasvojen holistista prosessointia pystytään tutkimaan kvantitatiivisesti tarkasti 

määriteltynä ilmiönä, joka jatkossakin on tärkeää.  
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