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Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia sitä, mitkä asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyvin eläintarhakävijät 
tunnistavat villieläinten tunteita. Erityisesti keskityn siihen, miten vastaajan sukupuoli, ikä, kasvuympäristö ja 
lapsuuden ja aikuisuuden aikaiset eläinkokemukset vaikuttavat eläintarhakävijöiden kykyyn tunnistaa 
eläinten tunteita.  

Tutkimus tehtiin kyselytutkimuksena Korkeasaaren eläintarhassa kesällä 2021. Osallistujille näytettiin 
videolta eläin ja heidän tuli kertoa, onko eläimen tunnetila neutraali, myönteinen vai kielteinen ja onko se 
rauhallinen vai kiihtynyt. Tutkimuksessa tutkittiin tiikereiden, berberiapinoiden ja markhorvuohien tunnetilan 
tunnistamista. Osallistujista kerättiin taustatietoja, kuten ikä ja sukupuoli.  

Tulosteni perusteella eläinlajilla on vaikutusta tunnetilan tunnistamiseen. Tiikerin myönteisyys tai kielteisyys 
osattiin arvioida huonommin kuin berberiapinan. Myös vastaajan ikä vaikuttaa tunteiden tunnistukseen. 
Vanhemmat tunnistivat myönteisyyden tai kielteisyyden nuorempia ihmisiä heikommin. Sukupuoli vaikuttaa 
yhdessä iän kanssa kiihtyneisyyden tunnistamiseen. Kiihtyneisyyden tunnistivat paremmin 18–30-vuotiaat 
naiset kuin 61–75-vuotiaat naiset, mutta muiden ryhmien välillä ei havaittu merkitseviä eroja. Kiihtyneisyys 
tunnistettiin myös paremmin, jos eläimet ovat olleet osana vastaajan elämää vain lapsuudessa sen sijaan, 
että ne olisivat olleet aina osana elämää.  

Tulosten perusteella voidaan päätellä, että ihmiset tunnistavat eri eläinten tunteet eri tavalla ja 
ihmismäisempien eläinten tunteet ovat muita helpommin tunnistettavissa. Iällä ja sukupuolella voi olla 
vaikutusta ihmisten kykyyn tunnistaa eläinten tunteita. Myös eläinkokemus vaikuttaa ihmisten kykyyn 
tunnistaa tunteita ja kokemus ei ole sama kuin tiedon omaksuminen. Tuloksiani voidaan hyödyntää 
esimerkiksi ympäristökasvatuksessa. 
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1. Johdanto 
 

Eläimet ovat osana meidän jokapäiväistä elämäämme, mutta niiden tunnemaailma on 

meille melko vieras. Tutkimus eläinten tunteista perustuu oletukseen, että eläimet 

kykenevät tuntemaan tunteita (Mendl & Paul 2004). Eläinten tunteita ymmärretään vielä 

heikosti (Leliveld ym. 2013). Niitä on hankala tutkia, sillä eläimet eivät osaa kertoa 

meille sanallisesti tunteistaan. Ihmisenä voimme vain päätellä, mitä tunnetta eläin 

tuntee (Bräuer ym. 2017). Käyttäytymisen seuraaminen ja tulkinta on yleinen tapa 

tutkia, onko eläimillä tunteita ja mitä tunteita niillä on. Käyttäytymisen tulkintaan 

vaikuttaa tulkitsijan oma kokemustausta, jolloin esimerkiksi ihmisen kaltaiset eläimet ja 

tutut eläimet voidaan tulkita enemmän tunteviksi kuin ne, jotka eivät ole ihmisen 

kaltaisia tai ovat tulkitsijalle vieraita (Mitchell & Hamm 1997). Weary ym. (2017) tulivat 

siihen tulokseen, että eläimet tuntevat jatkuvasti tunteita, mutta me emme saa olettaa, 

että ne tuntisivat samat tunteet ja samalla lailla kuin ihmiset.  

 

Ihmisten asenteita eläimiä kohtaan on tutkittu paljon, mutta sitä, kuinka oikein ihmiset 

tunnistavat eläimien tunteita muilla eläimillä kuin lemmikkieläimillä ei ole tutkittu 

kovinkaan paljon. Sen tietäminen, että tuntevatko eläimet tunteita ja millaisissa 

tilanteissa ne tuntevat mitäkin tunnetta on tärkeää tuotantoeläimien ja 

laboratorioeläimien olojen parantamisessa ja silloin kun säädetään uusia eläimiä 

koskevia lakeja. Myös esimerkiksi ympäristökasvatuksessa voidaan hyödyntää tietoa 

siitä, mitkä asiat vaikuttavat eläinten tunteiden tunnistamiseen. Jo pelkkä eläinten 

tunteiden tutkiminen on tärkeää, sillä me ymmärrämme huonosti tunteiden 

evoluutiotaustaa. Tunteiden evoluution tutkimattomuus on johtanut siihen, että me 

emme tiedä erilaisten tunneprosessien kehityshistoriasta tai sitä, miten ja miksi 

tunnejärjestelmät ovat kehittyneet sellaisiksi kuin ne ovat nyt. Tämän työn tarkoituksena 

on tutkia sitä, mitkä asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyvin eläintarhankävijät tunnistavat 

eläinten tunteita. Tässä johdannossa käsitellään sitä, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisten 

asenteisiin eläimiä kohtaan ja sitä minkä tekijöiden on havaittu vaikuttavan ihmisten 

kykyyn tunnistaa eläinten tunteita aikaisemmissa tutkimuksissa.  
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1.1. Emootiojärjestelmät 
 

Eläinten aivoissa on kolme emootiojärjestelmää, 

jotka toimivat yhdessä (Mendl & Paul 2004). 

Ensimäistä näistä kutsutaan 

arvottamisjärjestelmäksi. Arvottamisjärjestelmä 

jakaa tunteet kielteisiin ja myönteisiin. Sitä 

kutsutaan myös valenssiksi. Toinen näistä 

järjestelmistä on rentoutuminen ja kiihtyminen. 

Arvottamisjärjestelmä ja rentoutuminen ja 

kiihtyminen voidaan kuvata kaksiulotteisella 

kaaviolla (Kuva 1), jossa vaaka-akselilla on 

vasemmalla kielteiset tunteet ja oikealla myönteiset tunteet. Keskellä on pystyakseli, 

jonka mukaan kiihtyneisyys kasvaa alhaalta ylös mennessä (Russel & Barret 1999). 

Kolmantena emootiojärjestelmänä on perustunteet. Perustunteita nisäkkäillä ovat 

mielihyvä, kiintymys, leikkisyys, seksuaalisuus, pelko, aggressio ja suru (Mendl & Paul 

2004). Perustunteet voidaan sijoittaa johonkin aikaisemmin mainitun kaavion 

nelikentästä. Kukin tunne esiintyy eri kohdissa aivoja eri tavoin. 

 

Myönteiset tunteet syntyvät eläimillä joko halusta saada palkinto tai rankaisun 

välttämisen vuoksi (Mendl & Paul 2020). Esimerkiksi ruuan etsiminen nostaa 

kiihtyvyyttä ja on myönteistä. Kun ruoka löytyy, kiihtymys laskee. Ruuan syöminen on 

edelleen myönteistä. Rankaisun välttämisestä aiheutuneen myönteisen tunteen 

esimerkkinä voidaan käyttää saaliseläintä, joka pääsee pakoon saalistajaltaan. Kun 

saalistaja jahtaa saaliseläintä, saaliseläin on kiihtynyt ja tuntee pelkoa, joka on 

kielteinen tunne. Kun saaliseläin pääsee karkuun, sen kiihtyvyys laskee ja se alkaa 

tuntea myönteistä tunnetta. Kielteiset tunteet aiheutuvat rankaisusta tai palkkion 

Kuva 1. Arvottamisjärjestelmä ja kiihtyvyyden tunnejärjestelmät 
samassa kuviossa. Perustunteet voidaan sijoittaa jonnekin 
tämän kaksiulotteisen kuvan lohkoon. Mitä myönteisempi tunne 
on, sitä oikeammalle se sijaitsee ja mitä kiihtyneemmän tilan 
tunne aiheuttaa sitä korkeammalla se on. 
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välttämisestä (Mendl & Paul 2020). Esimerkiksi kun saaliseläin jää saaliiksi, se tuntee 

kielteistä tunnetta ja jos saalistaja menettää saaliinsa, niin saalistaja tuntee kielteistä 

tunnetta.  

 

 

1.2. Ihmisten asenteet ja empatia eläimiä kohtaan 
 

Siihen, millainen asenne ja empatia ihmisellä on eläimiä kohtaan vaikuttavat monet 

tekijät. Yhtenä tekijänä ovat eläinten ominaisuudet ja niiden synnyttämät mielikuvat. 

Esimerkiksi Kupsala ym. (2016) ovat havainneet, että ihmiset pitävät nisäkkäitä kaikkein 

älykkäimpänä eläinkunnan luokista. Siinä, mitä eläimiä ihmiset pitävät älykkäänä on 

eroja myös luokan nisäkkäät sisällä. Esimerkiksi koiraa pidetään älykkäämpänä kuin 

karjaa. Hawkins & Williams 2016 ovat havainneet, että eri lemmikkien omistaminen voi 

vaikuttaa empatiakykyyn eläimiä kohtaan. Myös omistettavalla eläinlajilla on väliä, kun 

tutkitaan eläimen omistamisen aiheuttamaa empatiaa ihmisessä.  

 

Myös ihmisten perusominaisuudet, kuten ikä ja sukupuoli vaikuttavat heidän 

asenteisiinsa ja empatiaansa eläimiä kohtaan. Naisten asenne on miesten asennetta 

myönteisempi ja naiset ovat miehiä huolestuneempia eläinten hyvinvoinnista (Apostol 

2013). Myös Phillips ym. (2011) havaitsi, että naisopiskelijoilla on miesopiskelijoita 

suurempi huoli eläinten hyvinvoinnista. Sukupuoleen liittyviä eroja on havaittu myös 

empatiassa. Serpell (2004) huomasi, että ihmiset esineellistävät hyötyeläimiä, mutta 

miehet tekevät tätä enemmän kuin naiset. Naisilla on suurempi empatiakyky eläimiä 

kohtaan (Hills 1993). Ero sukupuolten väliltä on havaittu myös lapsilla. Tytöt ovat poikia 

empaattisempia (Daly ja Morton 2006). Empatiakyky vaikuttaa ihmisten asenteisiin 

eläimiä kohtaan (Apostol ym. 2013). Myös Daly ja Morton (2006) havaitsivat, että 

asenteella eläimiin ja empatiakyvyllä eläimiä kohtaan on yhteys. Empatiakyky on 

parempi niillä henkilöillä, jotka ovat enemmän kiintyneitä lemmikkeihinsä, sekä 
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ajattelevat myönteisesti eläimistä, kuin niillä, jotka eivät ole kovin kiintyneitä eläimiin ja 

eläimiin kohdistuvat ajatukset eivät ole niin myönteisiä. 

 

Kokemustaustan on havaittu vaikuttavan ihmisten asenteisiin eläimiä kohtaan. Blouin 

(2013) huomasi, että lapsuudenkokemukset vaikuttavat siihen millaisessa arvossa 

ihminen näkee koiran. Jos on lapsena omistanut koiran ja koira on ollut tärkeä lapselle, 

niin on todennäköistä, että asenne eläimiin on myönteinen aikuisena. Apostol ym. 

(2013) havaitsivat, että myös aikuisilla eläimen omistamisen havaittiin vaikuttavan 

asenteisiin eläimiä kohtaan. Ihmisillä, joilla oli lemmikkieläimiä, oli myönteisempi 

suhtautuminen eläimiin, kuin niillä, joilla ei ollut lemmikkejä. Myös ammatin on havaittu 

vaikuttavan asenteisiin eläimiä kohtaan. Hillsin (1993) tutkimuksessa havaittiin, että 

maanviljelijät pitävät eläimiä arvottomampina kuin muut ihmiset. Ammatin lisäksi 

opinnoilla on väliä. Furnham ym. (2003) havaitsivat, että biologianopintojen määrä 

vaikuttaa ihmisten asenteisiin eläimiä kohtaan, mitä enemmän opintoja on, sitä 

myönteisempi asenne eläimiä kohtaan on. He huomasivat myös ruokavalion 

vaikuttavan asenteisiin. Esimerkiksi vegaanien on huomattu olevan sekasyöjiä 

eläinmyönteisempiä. Ihmisten suhde eläimiin muuttuu elämän myötä, kun erilaisia 

kokemuksia karttuu (Blouin 2013). 

 

Ihmisten ominaisuuksilla ja eläinkokemuksella on myös yhteisvaikutuksia. Daly & 

Morton (2006) havaitsivat, että lapset, joilla on koira lemmikkinä ovat empaattisempia 

kuin lapset, joilla on kissa lemmikkinä. Niiden lasten välillä, joilla ei ole mitään lemmikkiä 

ja lasten, joilla on lemmikki ei huomattu olevan eroja empatiassa eläimiä kohtaan. 

Hawkins ja Williams (2016) ovat havainneet, että 6–13-vuotiailla lapsilla eläimen 

omistaminen ja tunnesiteen vahvuus vaikuttaa siihen, uskovatko he eläinten olevan 

ajattelevia ja tuntevia olentoja. Mitä läheisempi lapsi lemmikkinsä kanssa on, sitä 

enemmän hän uskoo eläimen tunteisiin. Myös lapsen ikä vaikuttaa asiaan, vanhemmat 

lapset uskovat nuorempia voimakkaammin eläimien tunteisiin ja kykyyn ajatella.  
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Uskomukset ja kulttuuri vaikuttavat ihmisten asenteisiin eläimiä kohtaan (Serpell 2004). 

Apostolin ym. (2013) tutkimuksessa huomattiin, että antropomorfiset uskomukset 

vaikuttavat ihmisten asenteisiin. Antropomorfismi tarkoittaa sitä, että jollakin muulla 

olennolla tai asialla kuin ihmisellä kuvitellaan olevan ihmismäisiä ominaisuuksia. 

Yksinäiset ihmiset voivat saada sosiaalista tukea kuvittelemalla lemmikkinsä ihmisen 

kaltaiseksi (Epley ym. 2008). Mitä enemmän ihmiset kuvittelevat eläimet kaltaisikseen 

ajatteleviksi ja tunteviksi olennoiksi sitä myönteisempiä heidän asenteensa eläimiä 

kohtaan ovat.  

 

Ihminen tuntee enemmän empatiaa niitä eläimiä kohtaan, joilla hän uskoo olevan tunne-

elämää (Hills 1995). Knight ja Barnett (2008) havaitsivat, että ihmiset uskovat, että 

eläimet pystyvät ajattelemaan, mutta eivät samalla laajuudella, kuin ihmiset. Mitä 

enemmän ihminen uskoo jonkin tietyn eläimen ajatteluun, sitä enemmän hän pitää 

kyseisestä eläimestä ja kohtele sitä sen mukaan. Tutkimuksessa havaittiin myös, että 

valtaosa ihmisistä ei pidä siitä, että eläimiä käytetään muunlaisiin eläinkokeisiin kuin 

lääketieteellisiin ja mitä enemmän ihmiset tietävät siitä, miten eläimiä kohdellaan, sitä 

vähemmän he kannattavat kyseisen eläimen käyttämistä eläinkokeisiin. Nuoret, jotka 

omistavat eläimen uskovat sellaisia nuoria, joilla ei ole lemmikkiä enemmän siihen, että 

eläimillä on henkistä älykkyyttä. Myös naiset uskovat miehiä enemmän eläinten olevan 

henkisesti älykkäitä (Kupsala ym. 2016). Myös uskonto vaikuttaa ihmisten aseteisiin. 

Mitä eläinmyönteisempään uskontoon ihminen kuului, sitä myönteisempi hänen 

asenteensa eläimiä kohtaan on (Furnham 2003). Se, millainen asenne eläimiä kohtaan 

on, vaikuttaa siihen, miten ihminen kohtelevat eläintä. Joitakin eläimiä käytetään 

työntekoon, kun toisia kohdellaan niin kuin lapsia. Myös kulttuurin on havaittu 

vaikuttavan siihen, miten kohtelemme eläimiä. Esimerkiksi jossain maassa jotain eläintä 

voidaan kohdella väkivalloin ja syödä, kun taas toisessa maassa sama eläinlaji voi olla 

lemmikki ja perheenjäsen (Gray & Young 2011).  
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1.3. Ihmisten kyky tunnistaa eläinten tunteita 
 

Erilaiset taustat vaikuttavat siihen, kuinka paljon ihmiset uskovat eläinten kokevan 

tunteita ja mitä tunteita ne kokevat. Mitä enemmän ihmisellä on kokemusta eläimistä, 

sitä enemmän hän uskoo niillä olevan tunteita (Morris ym. 2012). Esimerkiksi sukupuoli 

vaikuttaa siihen uskovatko ihmiset eläimillä olevan tunteita ja millaisia tunteita he 

uskovat niillä olevan. Miehet uskovat naisia vähemmän, että eläimillä on monimutkaisia 

tunteita, kuten rakkaus, ahdistus ja kaipaus, mutta miehet ja naiset uskovat yhtä lailla 

siihen, että eläimet tuntevat perustunteita, kuten pelkoa, surua, iloa ja vihaa. Myös 

lemmikin omistaminen vaikuttaa siihen, uskooko ihminen eläimillä olevan tunteita. Ne, 

jotka omistavat lemmikin uskovat niiden tunteisiin enemmän, kuin ne, jotka eivät omista 

lemmikkiä. Myös empatiakyky voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon ihminen uskoo eläimen 

tunteisiin. Mitä empaattisempi on, sitä enemmän uskoo eläinten kokevan tunteita 

(Walker ym. 2014). Se, uskooko ihminen eläimen kokevan tunteita, voi vaikuttaa siihen, 

miten hän kohtelee eläintä. Mitä enemmän uskotaan eläimen tunteisiin, sitä 

inhimillisemmin niitä kohdellaan (Morris ym. 2012). 

 

Ihmisten erilaiset taustat vaikuttavat myös heidän kykyynsä tunnistaa eläinten tunteita. 

On huomattu, että sukupuoli voi vaikuttaa myös siihen, kuinka hyvin ihminen tunnistaa 

eläinten tunteita. Naiset tunnistavat tunteet miehiä paremmin (Dawson ym. 2019). 

Bloom & Friedman (2013) ovat tutkineet sitä, kuinka hyvin ihmiset tunnistavat koiran 

tunnetilan kasvokuvan avulla. He havaitsivat, että koirakokeneiden ja kokemattomien 

välillä ei ollut juurikaan eroa. Amici ym. (2019) taas havaitsi, että kyky tunnistaa koirien 

tunteita on pääosin hankittua, ja että lapset kokemuksesta riippumatta tunnistivat koirien 

tunteita samalla tavalla omassa ikäryhmässään. Aikuiset, joilla oli koirakokemusta 

tunnistavat koirien tunteita paremmin kuin aikuiset, joilla ei ole koirakokemusta. Dawson 

ym. (2019) ovat tutkineet ammatin vaikutusta siihen, kuinka hyvin ihmiset tunnistavat 

eläinten tunteita. He havaitsivat, että ammatilla on vaikutusta tunteiden tunnistuskykyyn. 

Eläinlääkärit tunnistivat kielteisiä tunteita kissoilta paremmin, kuin ihmiset, jotka eivät 

työskentele eläinten kanssa. Edellä mainituissa tutkimuksissa on havaittu, että kokemus 
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voi vaikuttaa tunteiden tunnistamiseen, mutta kokemus ei aina vaikuta tunteiden 

tunnistukseen. Belin ym. (2008) havaitsi, että myönteinen ja kielteinen reesusmakakin 

ääntely sai aikaan erilaista aivotoimintaa ihmisten aivoissa, vaikka kokeeseen 

osallistuneilla ihmisillä ei ollut kokemusta reesusmakakeista. Tämän perusteella 

voidaan arvella, että hermostolliset mekanismit, jotka liittyvät tunteiden tunnistamiseen 

olisivat kehittyneet nisäkkäillä samasta kantamuodosta. Tämä voisi myös selittää sen, 

että joskus ihmiset tunnistavat tunteet samalla tavalla ja joskus kokemus, kuten työ 

eläinten parissa vaikuttavat tunteiden tunnistamiseen. 

 

Tunteiden tunnistamisen oikeellisuuden on havaittu vaihtelevan tunteen mukaan. 

Ihmiset tunnistavat yleensä vihan helpoiten eläinten tunteista. Myös sellaiset ihmiset, 

joilla ei ole koirakokemusta tunnistavat koiran vihan helpoiten verrattuna muihin 

tunteisiin (Amici ym. 2019). Bloom & Friedman havaitsivat, että koirakokemattomat 

havaitsevat vihaisen ilmeen koirilta kokeneita paremmin. Vihan jälkeen seuraavaksi 

helpoin tunne koirilla tunnistaa on ilo (Amici ym. 2019). Myös lapset tunnistavat kaikkein 

helpoiten vihan koiran tunteista. Huonoiten lapset tunnistavat koiran, joka on 

peloissaan. Peloissaan oleva koira tulkittiin usein iloiseksi (Aldridge & Rose 2019). 

Tunteiden tunnistamista on tutkittu vain vähän eri eläinlajeilla, mutta koirien tunteiden 

tunnistamista on tutkittu suhteellisen runsaasti verrattuna muihin eläimiin.  

 

Eläintarhoissa on tehty aiemminkin tutkimuksia, joissa on tutkittu eläinten sijaan 

eläintarhankävijöitä. Myers ym. (2004) teki tutkimusta eläintarhan kävijöillä. He tutkivat 

mitä tunteita eri eläimet herättävät ihmisissä. He havaitsivat, että ihmiset kokivat eniten 

yhteenkuuluvuudentunnetta ja pohtivat eläimen tuntemuksia, kun he katselivat gorillaa 

kuin katsellessaan okapia tai käärmettä. Maréchal ym. (2017) taas tutkivat eri taustoista 

tulevien ihmisten kykyä tunnistaa berberiapinan tunteita. Tutkimus on tärkeää, sillä 

joissain eläintarhoissa ihmiset pääsevät koskemaan berberiapinoihin esimerkiksi 

ruokkimaan niitä. Tällöin on tärkeää, että he osaavat tunnistaa pelokkaan ja 

aggressiivisen berberiapinan, jolloin onnettomuuksilta voitaisiin välttyä. Kokeneet 

ihmiset, jotka työskentelevät berberiapinoiden kanssa tunnistivat niiden tunteita 



8 
 

paremmin kuin sellaiset ihmiset, joille on opetettu berberiapinoiden tunteista vähän ja 

sellaiset, jotka eivät ole olleet tekemisissä berberiapinoiden kanssa. Muiden 

nisäkäsryhmien osalta tutkimusta ei juurikaan ole muista kuin lemmikkieläimistä. 

Tutkimuksella olisi kuitenkin käytännön merkitystä tilanteissa, joissa ihmiset pääsevät 

lähelle villieläimiä, kuten esimerkiksi yllä kuvatuissa ruokintatilanteessa. Lisäksi on 

mielenkiintoista verrata, kuinka hyvin ihmiset tunnistavat eri taksonomisiin ryhmiin 

kuuluvien eläinten tunteita. 

 

 

1.4. Tutkielman tavoitteet 
 

Erilaisten ihmisten kyvystä tunnistaa eläinten tunteita on tehty tutkimusta, mutta 

tutkimus on keskittynyt enimmäkseen lemmikkieläimiin villieläimien sijaan. Niinpä ei 

juuri tiedetä, miten ihmisten yksilölliset ominaisuudet vaikuttavat siihen, miten hyvin he 

osaavat tunnistaa villieläinten tunteita. Näin ollen tutkin tässä työssä, miten 

kokemustausta ja ominaisuudet vaikuttavat siihen, kuinka hyvin eläintarhan kävijät 

tunnistavat villieläimien tunteita oikein. Selvitän, miten sukupuoli, ikä, kasvuympäristö ja 

lapsuuden ja aikuisuuden eläinkokemukset, kuten lemmikin omistaminen tai eläimiin 

liittyvä ammatti vaikuttavat heidän kykyynsä tunnistaa eläinten tunteita. Tutkin myös 

vaikuttaako ihmisen tunnetila hänen kykyynsä tulkita eläinten tunteita. Hypoteesina tällä 

tutkimuksella on se, että kokemustaustalla ja ihmisten ominaisuuksilla on vaikutusta 

heidän kykyynsä tunnistaa eläinten tunteita. Ennusteeni perustuen aikaisenpiin 

tutkimuksiin ovat, että naiset, vanhemmat henkilöt, ihmiset, jotka ovat olleet paljon 

tekemisissä eläinten kanssa, ja ihmiset, jotka työskentelevät eläinten kanssa, ovat muita 

parempia tunnistamaan eläinten tunteita. 

 

Tein tutkimuksen Korkeasaaren eläintarhassa Helsingissä. Tutkimukseen otettiin 

mukaan kolme eläinlajia: markhorvuohi Capra falconeri, berberiapina Macaca sylvanus 

ja amurintiikeri Panthera tigris altaica. Näistä eläimistä kuvattiin tätä tutkimusta varten 
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videoita, joissa näkyy neutraali tunne, matalan kiihtymyksen myönteinen ja kielteinen 

tunne ja korkean kiihtymyksen myönteinen ja kielteinen tunne. Näitä videoita näytettiin 

tutkimukseen osallistuville eläintarhan kävijöille, jotka vastasivat paperiselle 

lomakkeelle, mikä tunnetila kussakin videossa olevalla eläimellä heidän mielestään on 

(ks. Liite 2, vastauslomake). Valenssi ja kiihtyneisyys testattiin erillisinä asteikkoina, sillä 

koordinaatiston hahmottaminen olisi voinut olla haastavaa joillekin osallistujille. 

Osallistujista kerätään taustatietoja, kuten ikää, sukupuolta ja eläinkokemusta, joiden 

vaikutusta tutkimuksessa tutkittiin (ks. Liite 1, esitietolomake). 

 

 

2. aineisto ja menetelmät 
 

Tutkimusta varten kuvattiin videoita Korkeasaaren eläintarhassa Helsingissä kesällä 

2021. Videoille kuvattiin tiikereiden, berberiapinoiden ja markhorvuohien normaalia 

toimintaa ja niille tehtäviä hoitotoimenpiteitä, eläimiä häiritsemättä. Videoaineistosta 

valikoitiin jokaisen eläinlajin kohdalta pätkiä, joissa eläimen tunnetila on neutraali, 

matalasti kiihtynyt myönteinen ja kielteinen ja korkeasti kiihtynyt myönteinen ja 

kielteinen. Pätkistä koostettiin kolme erillistä videokoostetta, joista ensimmäinen kesti 

3min 9s, toinen 2min 30s ja kolmas 2min 38s. Koosteissa yhdisteltiin eri lajien eri 

tunnetiloja ja jokainen osallistuja katsoi yhden koosteen (ks. Pysäytyskuvat videoista 

Liite 3). Asiantuntijat Helena Telkänranta ja Sonja Koski koodasivat oikeat vastaukset 

numeroarvoiksi asteikolla 1–7. Numero 1 tarkoitti ensimmäisellä asteikolla kielteistä ja 

toisella rauhallista ja numero 7 tarkoitti ensimmäisellä asteikolla myönteistä ja toisella 

kiihtynyttä. Numero 4 tarkoitti neutraalia tunnetilaa (Liite 2).  
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2.1. Aineiston kerääminen 
 

Tutkimukseen osallistui Korkeasaaressa vierailulla olevia vapaaehtoisia yli 18-vuotiaita 

henkilöitä. Puistossa oli mainoksia tutkimuksesta ja osallistujia myös rekrytoitiin ulkona 

pyytämällä heitä osallistumaan tutkimukseen. Aineistoa kerättiin aikavälillä 5.7.2021–

6.8.2021 joko aamusta iltapäivään tai aamupäivästä iltaan. Vastaajia oli tutkimussalissa 

kerrallaan 1–9 ja tutkimustilassa saattoi olla mukana heidän lapsiaan. Tutkimukseen 

osallistujille kerrottiin, että tutkimus koskee sitä, miten erilaiset ihmiset tunnistavat 

eläinten tunteita. Kukin tutkittava täytti esitietolomakkeen, jossa oli kysymyksiä 

vastaajan asuinpaikasta ja eläinkokemuksista lapsena ja aikuisena sekä yksilöiviä 

tietoja, kuten ikä ja sukupuoli (Liite1). Lomakkeessa kysyttiin myös asioita, joita tässä 

työssä ei tarkastella, vaan ne ovat osa laajempaa tutkimusta. Lomakkeen täyttö 

ohjeistettiin osallistujille saliin tullessa. Heitä pyydettiin täyttämään esitietolomake, jossa 

on taustatietoja heistä. Lomakkeen täytön jälkeen se kerättiin pois ja heille jaettiin 

vastauslomake. Sen jälkeen heille näytettiin yksi kolmesta videokoosteesta, joka sisälsi 

viisi eri videota. Vastauslomakkeen täyttö ohjeistettiin seuraavasti: ”Tulette näkemään 5 

eläinvideota, joista kukin näytetään ensin normaalilla nopeudella, sen jälkeen 

hidastetusti ja sitten se jää pysäytyskuvaan. Pysäytyskuvan aikana teillä on aikaa 

vastata lomakkeella oleviin kysymyksiin. Lomakkeella on kaksi janaa, joissa on asteikko 

1–7. Teidän tehtävänänne on pohtia, onko videolla näkyvän eläimen tunnetila enemmän 

kielteinen vai myönteinen asteikolla 1–7. Numero 1 kuvaa kielteistä ja mitä 

myönteisempi vastaus on, sitä lähempänä numero 7 ollaan. Teidän tehtävänänne on 

myös miettiä, että onko eläin rauhallinen vai kiihtynyt asteikolla 1–7, jossa numero 1 

kuvaa rauhallista ja numero 7 kuvaa kiihtynyttä. Kuvailkaa myös 1–2 sanalla, mikä 

tunnetila eläimellä on (Liite 2)”. Ohjeiden jälkeen kysyttiin, että onko kenelläkään 

kysymyksiä ja sen jälkeen video laitettiin pyörimään. Vastaamisen kirjaamiseen 

osallistujilla oli noin 20 sekuntia aikaa. Vastauslomakkeet kerättiin, jonka jälkeen 

osallistujat saivat halutessaan jäädä kuuntelemaan oikeat vastaukset. Sanallisia 

vastauksia ei hyödynnetty tässä työssä, vaan ne ovat osana laajempaa tutkimusta. 
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Tutkimukseen osallistuminen oli anonyymiä. Tämän vuoksi osallistujien tuli olla yli 18-

vuotiaita, sillä alaikäisten osallistumiseen olisi tarvinnut vanhempien luvan, jolloin 

osallistuminen ei enää olisi anonyymiä. Salin ovessa ja tullessa saliin taululle oli 

heijastettu teksti siitä, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, 

osallistumisesta ei makseta palkkiota, osallistujista ei kerätä henkilötietoja, joilla 

vastukset voitaisiin liittää tiettyyn henkilön, osallistumisen voi keskeyttää milloin tahansa 

ja mikä tutkimus on kyseessä. 

 

 

2.2. aineiston käsittely 
 

Paperisten lomakkeiden tiedot siirrettiin tietokoneelle Exceliin, josta ne siirrettiin R-

ohjelmaan. Alkuperäisessä aineistossa vastaajia oli 450. Analyysiä varten poistin 

vastaajista ne, jotka olivat vastanneet sukupuolekseen ”en osaa sanoa” tai ”muu”, koska 

heitä oli hyvin vähän (N=8). Aineistoa analysoitiin käyttämällä lineaarisia sekamalleja 

(GLMM). Käytin poisson-mallia, koska data ei ollut normaalijakautunutta, vaan 

lukuarvoja. Vastausten oikeellisuus arvioitiin vähentämällä osallistujan vastaama arvo 

oikeasta vastauksesta. Koska vastaukset voivat olla kumpaan tahansa suuntaan 

pielessä, mutta poisson-mallia voi käyttää vain positiivisilla kokonaisluvuilla, tästä 

luvusta otettiin vielä itseisarvo. Mallissa käytettiin vastemuuttujana joko valenssin 

itseisarvoa tai kiihtyneisyyden itseisarvoa. Vastemuuttuja kuvaa tässä sitä, kuinka oikein 

vastaajat olivat osanneet arvioida tunnetilaa. Vastemuuttujat asettuivat välille 0–6. Mitä 

pienempi vastemuuttujan arvo oli, sitä oikeammin vastaaja oli osannut vastata. 

Ennustavina muuttujina olivat eläinlaji, vastaajan tunnetila, sukupuoli, ikä, nykyisen 

asuinpaikan koko, peruskoulukunnan koko, koulutustaso ja se, kuinka kauan eläimet 

ovat olleet osana vastaajan elämää. Vastaajan oma tunnetila koodattiin niin, että 

numero 1 tarkoitti surunaamaa ja numero 5 hymynaamaa (ks. Liite1 esitietolomake). 

Vastaajien määrät eri tunnetiloissa olivat seuraavanlaiset: 1 n= 1, 2 n=2, 3 n= 21, 4 

n=237 ja 5 n= 156. Vastaajan ikä jaettiin 5 eri ryhmään: 18–30 (n=143), 31–45 (n=196), 

46–60 (n=56), 61–75 (n=21) ja 76-vuotiaat ja sitä vanhemmat (n=1). Nykyisen 
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asuinpaikan ja peruskoulukunnan koot luokiteltiin 5 eri ryhmään: 1. 1–10 asukasta/km2 

(nykyisen asuinpaikan koon n= 16, peruskoulukunnan koon n= 48), 2. 10–100 

asukasta/km2 (nykyisen asuinpaikan koon n= 93, peruskoulukunnan koon n=149), 3. 

100–300 asukasta/km2 (nykyisen asuinpaikan koon n= 41, peruskoulukunnan koon 

n=67), 4. 300–1000 asukasta/km2 ( nykyisen asuinpaikan koon n= 83, 

peruskoulukunnan koon n=38) ja 5. 1000- asukasta/km2 (nykyisen asuinpaikan koon n= 

184, peruskoulukunnan koon n=115). Kuntien koot katsottiin Wikipediasta (Luettelo 

Suomen kunnista väestöntiheyden mukaan 2021). Ammatit jaettiin koulutusasteen 

mukaan (Ei tiedossa 0 n= 84, peruskoulu 1 n=3, toinen aste 2 n=144, alempi 

korkeakoulu 3 n=96 ja ylempi korkeakoulu 4 n=90). Ammatin perusteella vastaajat 

jaettiin vielä kahteen luokkaan: henkilö ei ole töissä tekemisissä eläinten kanssa (0, 

n=412) ja henkilö on töissä tekemisissä eläinten kanssa (1, n=5).  Satunnaismuuttujina 

käytin vastaajan tunnistetta, eli numeroa, joka erottaa eri henkilöt toisistaan, sekä 

videoklipin numeroa. Käytin lineaarista sekamallia, koska sen avulla voi tutkia samaan 

aikaan monen eri ennustettavan muuttujan vaikutusta tulokseen ja se ottaa huomioon 

satunnaismuuttujat, jotka vaikuttavat tulokseen, mutta joista ei olla sellaisenaan 

kiinnostuneita. Esim. saman henkilön vastaukset ovat keskenään korreloituneita, joten 

henkilö on mukana satunnaismuuttujana, jolloin malli ottaa tämän huomioon. Jotta 

dataa voitiin analysoida, poistettiin vielä vastaajat, joilla oli tyhjää ennustettavien 

muuttujien kohdalla. Tällöin lopullisen aineiston kooksi tuli 417 vastaajaa.  

 

Valenssin ja kiihtyneisyyden tunnistamista tutkittiin erikseen omilla identtisillä malleillaan 

tutkimalla ennustettavien muuttujien vaikutusta ilman niiden yhteisvaikutuksia ja iän ja 

sukupuolen yhteisvaikutuksien kanssa. Sen jälkeen tutkittiin drop1-funktiolla ovatko erot 

merkitseviä, jonka jälkeen testattiin post-hoc-testillä mitkä parittaiset erot ovat 

merkitseviä ja tehtiin kuvaaja. 
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3. Tulokset 

Videolla näkyneiden eläinten kiihtyneisyys osattiin tulkita keskimäärin paremmin kuin 

valenssi. Tulosten oikeellisuuden keskiarvo valenssin kohdalla oli 1,525 ja 

kiihtyneisyyden 1,227 (Kuva 2). Kiihtyneisyyden kohdalla arviot myös poikkesivat 

valenssia vähemmän keskiarvosta. Valenssin keskihajonta oli 1,269 ja kiihtyneisyyden 

1,060.  

 

3.1. Myönteisyyden ja kielteisyyden arviointiin vaikuttavat tekijät 
 

Valenssin tulkinnan oikeellisuuteen vaikuttavat analyysini mukaan arvioijan ikä 

(p=0,003) ja katsottava laji (p=0,033, Taulukko 1). Parittaisten erojen testistä selvisi, 

että ero tiikerin ja berberiapinan välillä on merkitsevä (p = 0,010, Taulukko 2) ja 

kuvaajasta (kuva 3) voitiin päätellä, että tiikerin eri tunnetilojen valenssi osattiin 

tunnistaa huonommin kuin berberiapinan. Ikää tarkasteltaessa erot olivat merkitseviä 

61–75 ja 18–30- vuotiaiden välillä (p = 0,024) ja 61–75 ja 31–45-vuotiaiden välillä (p = 

0,008, Taulukko 3). Kuvaajasta päättelemällä huomataan, että 61–75-vuotiaat 

tunnistavat eläinten tunteiden valenssin nuorempia huonommin (kuva 4). Myös yli 76-

vuotiaat tunnistivat valenssin nuorempia huonommin, mutta ero ei ollut merkitsevä. 

Kuva 2. Osallistujien kyky tunnistaa valenssi ja kiihtyneisyys. Y-akselilla on vastausten frekvenssi. Kultakin vastaajalta on 5 
vastausta, joten frekvenssi on suurempi kuin vastaajien määrä. X-akselilla on virhe valenssissa (vaaleanpunainen) tai virhe 
kiihtyvyydessä (liila). Sen potentiaalinen vaihteluväli on -6–6, jossa 0= täysin oikein ja 6 ja -6= täysin väärin. Negatiivinen arvo 
tarkoittaa sitä, että tunne on arvioitu myönteisemmäksi tai kiihtyneemmäksi kuin oikea vastaus. Positiivinen numero 
tarkoittaa, että tunne on arvioitu kielteisemmäksi tai rauhallisemmaksi kuin oikea vastaus.  
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Selvitettiin myös, onko sukupuolella ja iällä yhteisvaikutusta valenssin tunnistamiseen. 

Se ei ollut merkitsevä (X2
3 = 1,207, p = 0,751).  

 

Taulukko 1  

Valenssin arvion oikeellisuutta ennustavat tekijät 

tekijä B SE X2 p 

Leikkauspiste -0,136 0,210   

Sukupuoli nainen 0,009 0,039   

Sukupuoli   0,049 0,825 

Ikä 31–45 -0,033 0,044   

Ikä 46–60 0,030 0,059   

Ikä 61–75 0,263 0,087   

Ikä 76- 0,708 0,275   

Ikä   15,799 0,003 

Laji: tiikeri 0,555 0,189   

Laji: vuohi 0,270 0,190   

Laji   6,778 0,033 

koulutustaso 0,012 0,015 0,634 0,426 

asuinpaikka 0,007 0,016 0,176 0,675 

tunnetila 0,026 0,030 0,747 0,388 

Peruskoulu kunta 0,000 0,014 0,000 0,995 

Eläimet olleet 
osana elämää 

0,014 0,016 0,761 0,383 

 

Taulukko 2 

Parittaisten erojen merkittävyys lajinkohdalla tutkiessa valenssia 

                    Laji B  SE p 

tiikeri - apina == 0 0,55   0,189 0,010 

vuohi - apina == 0      0,270 0,190 0,261 

vuohi - tiikeri == 0   -0,285 0,188 0,261 
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Taulukko 3 

Parittaisten erojen merkitsevyys iässä tutkiessa valenssia 

                 ikä  B  SE p 

31-45 - 18-30 == 0  -0,03281     0,04356  0,903 

46-60 - 18-30 == 0   0,02980     0,05895   0,903 

61-75 - 18-30 == 0   0,26299     0,08744   0,024 

76- - 18-30 == 0     0,70843     0,27491   0,070 

46-60 - 31-45 == 0   0,06261     0,05540    0,775 

61-75 - 31-45 == 0   0,29580     0,08801    0,008 

76- - 31-45 == 0     0,74123     0,27535    0,057 

61-75 - 46-60 == 0   0,23319     0,09642    0,088 

76- - 46-60 == 0     0,67862     0,27783    0,088 

Kuva 3. Osallistuneiden kyky tunnistaa valenssi lajeittain. Y-akselilla on valenssin itseisarvo, eli mitä pienempi numero 
sitä oikeampi vastaus on ollut ja mitä suurempi numero sitä enemmän vastaus on mennyt pieleen. X-akselilla on eri 
eläinlajit.  
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3.2. Kiihtyneisyyden tunnistamiseen vaikuttavat tekijät 
 

Kiihtyneisyyden tulkinnan oikeellisuudesta havaittiin analyysissäni yhteisvaikutuksia iän 

ja sukupuolten väliltä (p = 0,006), joten aineistoa on järkevää tarkastella vain ottamalla 

nämä yhteisvaikutukset huomioon. Myös se, kuinka kauan eläimet ovat olleet osa 

vastaajan elämää, on merkitsevä selittävä tekijä (p = 0,005, Taulukko 4). Parittaisista 

eroista merkitseviä ovat 61-75- ja 18-30-vuotiaiden naisten välinen ero (p = 0,010). 18–

30-vuotiaat naiset tunnistivat kiihtyneisyyden 61–75-vuotiaita paremmin (Taulukko 5, 

kuva 5). Siitä kuinka kauan eläimet ovat olleet osa elämää merkitsevä ero löytyy aina ja 

vain lapsuudesta väliltä (p = 0,045, Taulukko 6). Kuvaajan mukaan, jos eläimet ovat 

olleet osana elämää vain lapsuudessa verrattuna aina, vastaajat ovat osanneet tulkita 

kiihtyneisyyden paremmin (kuva 6).  

 

 

 

Kuva 4. 18–45-vuotiaiden ja 61–75-vuotiaiden osallistujien kyky tunnistaa valenssi. Y-akselilla on vastausten 

frekvenssi. Kultakin vastaajalta on 5 vastausta, joten frekvenssi on suurempi kuin vastaajien määrä. X-akselilla on 

virhe valenssissa. Sen potentiaalinen vaihteluväli on -6–6, jossa 0= täysin oikein ja 6 ja -6= täysin väärin. Negatiivinen 

arvo tarkoittaa sitä, että tunne on arvioitu myönteisemmäksi kuin oikea vastaus. Positiivinen numero tarkoittaa, että 

tunne on arvioitu kielteisemmäksi kuin oikea vastaus. (18-30-vuotiaiden n= 143, 31-45-vuotiaiden n= 196 ja 61-75-

vuotiaiden n= 21.) 
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Taulukko 4 

Kiihtyneisyyden arvion oikeellisuutta ennustavat tekijät 

Tekijä B SE X2 p 

Leikkauspiste -0,203 0,225   

Sukupuoli nainen -0,155 0,071   

Sukupuoli     

Ikä 31–45 0,049 0,074   

Ikä 46–60 -0,186 0,121   

Ikä 61–75 -0,090 0,198   

Ikä 76- 0,515 0,362   

Ikä     

Laji: tiikeri 0,269 0,192   

Laji: vuohi -0,009 0,193   

Laji   2,505 0,286 

koulutustaso -0,012 0,016 0,538 0,463 

asuinpaikka 0,017 0,017 0,949 0,330 

tunnetila 0,047 0,034 1,963 0,161 

Peruskoulu kunta -0,027 0,015 3,188 0,074 

Kuinka kauan 
eläimet olleet 
osana elämää 

0,051 0,018 8,049 0,005 

Sukupuoli * ikä   12,576 0,006 

Sukupuolinainen * 
ikä 31–45 

0,031 0,093   

Sukupuolinainen * 
ikä 46–60 

0,393 0,143   

Sukupuolinainen * 
ikä 76- 

0,489 0,224   
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Taulukko 5. 

Parittaisten erojen merkittävyys sukupuolen ja iän kohdalla tutkiessa kiihtyneisyyttä 

             Sukupuoli, ikä/sukupuoli ikä          B  SE p   

nainen,18-30 - mies,18-30 == 0 -0,155 0,072   0,955 

mies,31-45 - mies,18-30 == 0       0,049 0,074 1,000 

nainen,31-45 - mies,18-30 == 0    -0,075  0,068  1,000 

mies,46-60 - mies,18-30 == 0      -0,186  0,121   1,000 

nainen,46-60 - mies,18-30 == 0     0,053 0,084  1,000 

mies,61-75 - mies,18-30 == 0      -0,090 0,198 1,000 

nainen,61-75 - mies,18-30 == 0     0,245   0,113  0,955 

nainen,76- - mies,18-30 == 0       0,361 0,362  1,000 

mies,31-45 - nainen,18-30 == 0     0,204  0,068   0,102 

nainen,31-45 - nainen,18-30 == 0 0,080  0,061 1,000 

mies,46-60 - nainen,18-30 == 0    -0,031 0,118 1,000 

nainen,46-60 - nainen,18-30 == 0   0,207   0,079  0,272 

mies,61-75 - nainen,18-30 == 0     0,065 0,197 1,000 

nainen,61-75 - nainen,18-30 == 0   0,399   0,110  0,010 

nainen,76- - nainen,18-30 == 0     0,515  0,362 1,000 

nainen,31-45 - mies,31-45 == 0    -0,124  0,060  1,000 

mies,46-60 - mies,31-45 == 0      -0,235    0,117 1,000 

nainen,46-60 - mies,31-45 == 0     0,004    0,078   1,000 

mies,61-75 - mies,31-45 == 0      -0,139   0,199 1,000  

nainen,61-75 - mies,31-45 == 0     0,196    0,112  1,000 

nainen,76- - mies,31-45 == 0       0,312   0,362   1,000 

mies,46-60 - nainen,31-45 == 0    -0,111  0,113 1,000 

nainen,46-60 - nainen,31-45 == 0   0,127 0,073   1,000  

mies,61-75 - nainen,31-45 == 0    -0,015  0,197   1,000 

nainen,61-75 - nainen,31-45 == 0   0,319  0,108   0,108 

nainen,76- - nainen,31-45 == 0     0,435 0,361  1,000 

nainen,46-60 - mies,46-60 == 0     0,239   0,124   1,000 

mies,61-75 - mies,46-60 == 0       0,096 0,219 1,000 

nainen,61-75 - mies,46-60 == 0     0,431    0,147  0,109 

nainen,76- - mies,46-60 == 0       0,547    0,373   1,000 

mies,61-75 - nainen,46-60 == 0    -0,142    0,203    1,000 

nainen,61-75 - nainen,46-60 == 0   0,192   0,120   1,000 

nainen,76- - nainen,46-60 == 0     0,308    0,365 1,000 

nainen,61-75 - mies,61-75 == 0     0,334  0,213   1,000 

nainen,76- - mies,61-75 == 0       0,450 0,402 1,000 

nainen,76- - nainen,61-75 == 0     0,116 0,368    1,000 
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Taulukko 6. 

Parittaisten erojen merkittävyys ajan, jonka eläimet ovat olleet osana tutkittavan elämää 
kohdalla tutkiessa kiihtyneisyyttä 

                      Aika, jonka eläimet ovat olleet 
osana elämää 

B SE  p   

kymmeniä vuosia - aina == 0                  -0,119 0,051 0,173 

vain lapsuudessa - aina == 0                                 -0,157   0,055  0,045 

vasta vähän aikaa - aina == 0                             -0,144  0,076 0,450 

vain lapsuudessa - kymmeniä vuosia == 0              -0,038 0,056  1,000 

vasta vähän aikaa - kymmeniä vuosia == 0                     -0,026 0,077  1,000 

vasta vähän aikaa - vain lapsuudessa == 0                     0,012 0,079 1,000 

 

 

Kuva 5. 18–30-vuotiaiden ja 61–75-vuotiaiden naisten kyky tunnistaa kiihtyneisyys. Y-akselilla on vastausten frekvenssi. Kultakin 
vastaajalta on 5 vastausta, joten frekvenssi on suurempi kuin vastaajien määrä. X-akselilla on virhe kiihtyneisyydessä. Sen 
potentiaalinen vaihteluväli on -6–6, jossa 0= täysin oikein ja 6 ja -6= täysin väärin. Negatiivinen arvo tarkoittaa sitä, että tunne on 
arvioitu kiihtyneemmäksi kuin oikea vastaus. Positiivinen numero tarkoittaa, että tunne on arvioitu rauhallisemmaksi kuin oikea 
vastaus.  (18-30-vuotiaiden miesten n= 54, 18-30-vuotiaiden naisten n = 89, 31-45-vuotiaiden miesten n= 41, 31-45-vuotiaiden 
naisten n = 155, 46-60-vuotiaiden miesten n = 17, 46-60-vuotiaiden naisten n = 39, 61-75-vuotiaiden miesten n = 5, 61-75-vuotiaiden 
naisten n = 16 ja yli 76-vuotiaiden naisten n = 1).  

 

Kuva 6. Kävijöiden kyky tunnistaa kiihtyneisyys sen mukaan, kuinka kauan eläimet ovat olleet osana heidän elämäänsä. Y-akselilla 
on vastausten frekvenssi. Kultakin vastaajalta on 5 vastausta, joten frekvenssi on suurempi kuin vastaajien määrä. X-akselilla on 
virhe kiihtyneisyydessä. Sen potentiaalinen vaihteluväli on -6–6, jossa 0= täysin oikein ja 6 ja -6= täysin väärin. Negatiivinen arvo 
tarkoittaa sitä, että tunne on arvioitu kiihtyneemmäksi kuin oikea vastaus. Positiivinen numero tarkoittaa, että tunne on arvioitu 
rauhallisemmaksi kuin oikea vastaus.  (aina n=147 ja vain lapsuudessa n= 104).  
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4. Tulosten tarkastelu 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten sukupuoli, ikä, kasvuympäristö ja lapsuuden 

ja aikuisuuden aikaiset eläinkokemukset vaikuttavat eläintarhakävijöiden kykyyn 

tunnistaa eläinten tunteita heille näytetyissä videopätkissä. Aikaisempien tutkimuksien 

perusteella odotettiin, että naiset, vanhemmat ihmiset, ihmiset, jotka ovat olleet paljon 

tekemisissä eläinten kanssa, ja ihmiset, jotka työskentelevät eläinten kanssa, ovat muita 

parempia tunnistamaan eläinten tunteita. Tutkimuksessa selvisi, että lajilla on väliä, kun 

tutkitaan sitä, kuinka hyvin eläintarhakävijät osaavat tunnistaa eläinten tunteiden 

valenssin. Tiikerin tunteiden valenssi osattiin arvioida huonommin kuin berberiapinan. 

Myös ikä vaikuttaa myönteisyyden ja kielteisyyden arvioinnin osaamiseen. 61–75-

vuotiaat tunnistivat valenssin heikommin kuin 18–30-vuotiaat ja 31–45-vuotiaat. Kun 

tutkitaan sitä, kuinka hyvin ihmiset tunnistavat kiihtyneisyyden eläimeltä, siihen 

vaikuttavat sukupuoli ja ikä yhdessä, sekä aika, jonka aikaa eläimet ovat olleet osana 

vastaajan elämää. 18–30-vuotiaat naiset tunnistavat kiihtyneisyyden 61–75-vuotiaita 

naisia paremmin. Vastaajat, jotka kokivat eläinten olleen osana elämäänsä vain 

lapsuudessa, tunnistivat kiihtyneisyyden paremmin kuin sellaiset vastaajat, jotka kokivat 

eläinten olleen aina osana heidän elämäänsä. Eläimen tunteen kiihtyneisyys osattiin 

myös tunnistaa tunteen valenssia paremmin. Siihen on voinut vaikuttaa se, että 

monissa videoissa korkeasti kiihtynyt eläin oli myös fyysisesti aktiivinen, jolloin sen 

tunne on voitu helposti tunnistaa kiihtyneeksi, kun vastakohtana on ollut rauhallinen.  

 

 

4.1. Lajin merkitys myönteisyyden ja kielteisyyden tunnistamisessa 
 

Lajin merkitystä valenssin tunnistamiseen vertailtiin kaikkien tunnetilojen osalta 

samassa analyysissä, sillä erikseen eri tunteiden vertailu olisi ollut ongelmallista, koska 

jokaisesta tunnetilasta on vain yksi video per eläinlaji. Tällöin yksittäisen videon vaikutus 

olisi ollut mahdoton rajata pois tuloksista. Berberiapinan tunnetilan valenssi osattiin 
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arvioida paremmin kuin tiikerin. Tulos voi johtua siitä, että berberiapina on kädellisenä 

läheisempää sukua ihmisille kuin tiikeri. Tällöin tunteiden ilmaisussa on enemmän 

samankaltaisuutta ihmisen ja berberiapinan välillä kuin ihmisen ja tiikerin välillä. Konoka 

ym. (2015) havaitsivat, että ihmiset määrittelevät koiran tunteita osittain samalla tavalla 

kuin omiaan. Tämän perusteella voitaisiin pohtia, peilasivatko vastaajat tunteiden 

tulkinnassa ihmistä, jolloin berberiapinan tunteet olivat helpommin oikein kuin tiikerin, 

koska niissä on enemmän samankaltaisuutta ihmisen tunteiden ilmaisun kanssa. Myös 

Ferretti ja Papaleo (2018) ovat tutkineet kädellisten tunteiden ilmaisua. He havaitsivat, 

että muilla eläimillä kuin ihmisillä kyky tulkita laumansa jäsenten tunteita lisää niiden 

selviytymistä laumassaan. He myös havaitsivat, että muilla ihmisten kaltaisilla 

kädellisillä kuin ihmisillä esiintyy kasvoillaan samantapaisia myönteisiä ja kielteisiä eleitä 

kuin ihmisillä. Ihmisillä ja muilla kädellisillä on huomattu aivotoiminnoissa 

päällekkäisyyksiä tunteita tulkittaessa. Visuaaliset eleet ovat pääosassa sekä ihmisillä, 

että muilla kädellisillä tunteiden tulkinnassa. Tämä on johtanut monien kasvoilta 

luettavien ilmaisujen kehittymiseen. Korkeasaaren eläintarhassa oli kyseisenä kesänä 

berberiapinoiden aitauksella tauluja berberiapinoiden ilmeistä eri tunnetiloissa, mikä on 

saattanut vaikuttaa tutkittavien ihmisten kykyyn tunnistaa juuri berberiapinoiden tunteita 

ja ilmeitä. Tutkimuksessa ei kuitenkaan kerätty tietoa siitä, kuinka moni vastaajista oli 

katsellut tauluja ennen tutkimukseen osallistumista. Eläinlajilla ei ollut vaikutusta 

kiihtyneisyyden tunnistamiseen.  

 

 

4.2. Iän vaikutus myönteisyyden ja kielteisyyden tunnistamiseen 
 

Vanhemmat (61–75-vuotiaat) ihmiset tunnistivat valenssin heikommin kuin nuoremmat 

(18–30-vuotiaat ja 31–45-vuotiaat). Kuten aikaisemmin mainitsin Amici ym. (2019) ovat 

havainneet, että koirakokemuksen karttuessa kyky tunnistaa niiden tunteita paranee. He 

vertailivat lasten ja aikuisten kykyä tunnistaa koirien tunteita. Tulosteni mukaan pelkkä 

iän mukanaan tuoma kokemus ei auta aikuisia tunnistamaan eläinten tunteita 

paremmin.  
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4.3. Iän ja sukupuolen merkitys kiihtyneisyyden tunnistamisessa 
 

18–30-vuotiaat naiset tunnistivat tässä aineistossa eläimen kiihtyneisyyden 61–75-

vuotiaita naisia paremmin. Sukupuolten välisiä eroja on havaittu myös aiemmin 

mainituissa tutkimuksissa esim. Dawson ym. (2019) ero on havaittu niin, että naiset 

tunnistivat eläinten tunteet miehiä paremmin. Kiihtyneisyyden tunnistamisessa ei siis 

ollut aivan samanlaista trendiä siinä, että nuoremmat tunnistaisivat vanhempia 

peremmin, niin kuin valenssissa, mutta samansuuntaisuutta on nähtävissä ainakin 

naisten kyvyssä tunnistaa kiihtyneisyys eläimiltä. Tulokseen on voinut vaikuttaa se, että 

miehiä osallistui tutkimukseen huomattavasti vähemmän kuin naisia. Kuten aiemminkin 

mainittiin, naisten ja miesten asenteissa eläimiä kohtaan on merkittäviä eroja. Tämän on 

havainnut esimerkiksi Kellert ja Berry (1987). He huomasivat, että naiset ajattelevat 

eläimet enemmän ihmisen kaltaisena ja he kiintyvät lemmikkeihinsä miehiä enemmän. 

Naiset myös vastustivat eläinten kaltoinkohtelua, kuten eläinkokeita, rodeoita, 

metsästysrautoja ja turkisten vuoksi tappamista enemmän kuin miehet. Miehet taas 

ajattelivat että, mitä enemmän eläin on hyödyksi, sitä helpompi heidän on käyttää sitä. 

Villieläimiä kohtaan naiset tunsivat enemmän pelkoa kuin miehet. Miehillä havaittiin 

ikäryhmittäin ero siinä, että nuoret aikuiset ovat vanhempia enemmän huolissaan 

luonnonmonimuotoisuudesta ja sen vaikutuksesta eläinten tulevaisuuteen. Tunteiden 

tulkinnan osaamisen välillä en siis havainnut eroja miesten ja naisten välillä, vaikka 

muilla eläimiin liittyvillä osa-alueilla eroja on havaittu.  

 

 

4.4. Eläinkokemuksen vaikutus kiihtyneisyyden tulkintaan 
 

Sitä, kuinka kauan vastaaja mielsi eläinten olleen osa elämäänsä tarkasteltiin 

seuraavilla vaihtoehdoilla: aina, kymmeniä vuosia, vasta vähän aikaa ja vain 
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lapsuudessa. Vastausvaihtoehdoista puuttui kuitenkin vaihtoehto ”ei koskaan”, ja osa 

vastaajista oli jättänyt kohdan tyhjäksi, jolloin vastausta ei otettu mukaan analyyseihin. 

Tulevissa tutkimuksissa on hyvä ottaa mukaan vastausvaihtoehto ihmisille, joilla ei ole 

eläinkokemusta tai se on hyvin vähäistä. Analyysini mukaan ihmiset, joiden elämään 

eläimet ovat kuuluneet vain lapsuudessa tunnistivat eläimen kiihtyneisyyden paremmin 

kuin ne, joilla eläimet ovat aina olleet osana elämää. Tulos oli ristiriidassa esimerkiksi 

aikaisemmin mainitun Amici ym. (2019) tutkimuksen kanssa, jossa havaittiin, että 

aikuisten koirakokemus parantaa heidän kykyään tunnistaa koirien tunteita, mutta lapset 

kokemuksesta riippumatta tunnistavat koirien tunteet samalla tavalla. Tämä voi selittyä 

esimerkiksi sillä, että käytetyt eläinlajit ja metodit olivat tutkimuksissa erilaisia, sekä sillä, 

että ihmiset ovat määritelleet itse ilman minkäänlaista yhtenäistä skaalaa, mitä 

tarkoittaa, että eläimet ovat olleet osana heidän elämäänsä. Joku voi tulkita väitteen 

niin, että on täytynyt omistaa eläin ja jollekin toiselle riittää lintujen katsominen ikkunasta 

tai naapurin koiran silittäminen. Toisaalta esimerkiksi Demirbas ym. (2016) havaitsivat, 

että he, jotka eivät omista koiraa olivat parempia tunnistamaan koiran tunteita, kuin 

koiranomistajat ja että kokemus koirista ilman tietoa koiran käyttäytymisestä voi johtaa 

harhaan koiran tunteiden tulkinnassa. Myös Kujala ym. (2017) havaitsivat 

tutkimuksessaan, että ihmiset, joilla on koirakokemusta, tunnistivat muita helpommin 

koirien myönteiset ja neutraalit kasvokuvat. Flom ym. (2009) puolestaan havaitsivat, 

että 6-kuukautinen vauva osaa erottaa aggressiivisen ja ei aggressiivisen koiran kasvot 

ja haukut toisistaan, mutta tätä vanhemmat lapset eivät enää osanneet. He havaitsivat 

myös, että vauvat osasivat liittää eläinten kasvot niiden ääneen. Vanhentuessa tämä 

kyky häviää, jos lasta ei altisteta kyseisen eläimen kasvoille ja äänille. Tämän 

perusteella yksi mahdollinen selitys tuloksilleni on, että tutkimukseen osallistuneet 

henkilöt, jotka ovat olleet eläinten kanssa tekemisissä vain lapsuudessa eivät ole 

eläinkokemuksen karttuessa keksineet itse eläinten tunteille teorioita, jotka eivät 

pohjaudu tieteeseen. He todennäköisesti tällöin tunnistavat eläinten tunteet edelleen 

samalla tavalla kuin lapsena, jolloin heidän kykynsä tunnistaa tunteita voi olla parempi 

kuin niiden, jotka ovat olleet eläinten kanssa tekemisissä aina ja mahdollisesti tehneet 

vääriä tulkintoja eläinten tunteista kokemuksensa perusteella. 
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4.5. Tuloksiin vaikuttaneita tekijöitä 
 

Kaikki videoiden näyttökerrat eivät ole olleet verrattavissa toisiinsa. Tutkimustilassa oli 

tutkimuksen osallistujien lapsia, jotka saattoivat aiheuttaa hieman häiriötä ja erityisesti 

vastuussa olevan vanhemman huomion kiinnittymistä videoiden lisäksi myös lapsiin. 

Tutkimus olisi kuitenkin ollut melkein mahdoton toteuttaa ilman, että lasten läsnäolo 

sallitaan tutkimustilassa, sillä suurin osa Korkeasaaren asiakkaista tulee puistoon 

pienten lasten kanssa ja lasten hoitoa ei ollut mahdollista järjestää erilliseen tilaan. 

Vanhempien ihmisten heikompaan kykyyn tunnistaa valenssi on voinut vaikuttaa 

tottumattomuus videoiden katseluun ja lomakkeiden täyttämiseen, sillä osalla 

vanhemmista ihmisistä oli hankaluuksia ymmärtää lomakkeella ollutta asteikkoa ja 

kuinka sille merkitään vastaus. Ammatin vaikutusta ei myöskään saatu selville, sillä vain 

1,3 % vastaajista työskenteli eläinten parissa. 

 

 

4.6. Yhteenveto 
 

Eläinten tunteita tulkitaan esimerkiksi lemmikkien kanssa touhutessa, eläintarhoissa ja 

luonnossa. On hyvä pystyä ymmärtämään sitä, mitkä asiat vaikuttavat kykyymme tulkita 

eläinten tunteita. On tärkeää tietää, milloin eläin on vihainen tai peloissaan, jotta emme 

lähestyisi sitä ja osaisimme varoa liikkeitämme eläimen lähellä. Tutkimuksessani 

havaitsin, että eläinlajilla, tulkitsijan iällä ja sukupuolella sekä eläinkokemuksella on 

merkitystä siinä, kuinka hyvin eläintarhakävijä osaa tulkita eläinten tunteita. Tuloksia 

voidaan hyödyntää esimerkiksi ympäristökasvatuksessa, kun tiedetään, että eri ikäisillä 

ja eri sukupuolilla on todennäköisesti erilaiset ennakkotiedot eläinten tunteista. 

Myöskään pelkkää eläinkokemusta yksinään ei voi pitää takuuna siitä, että henkilö 

osaisi tulkita eläinten tunteita oikein. Tulevaisuudessa voitaisiin pohtia, miten eri 

eläinlajien kanssa tekemisissä oleminen vaikuttaa kykyyn tunnistaa eri lajien tunteita ja 
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olisivatko tulokset samat, jos tutkittaisiin eläintarhakävijöiden sijaan ihmisiä jossain 

yleisellä paikalla, jossa liikkuu kaikenlaisista taustoista tulevia ihmisiä.  
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7. Liitteet 
 

7.1. Liite 1. Esitietolomake 
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7.2. Liite 2. Vastauslomake 
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7.3. Liite 3. Pysäytyskuvat videoista 
 

Videokooste 1: Numerojärjestys kuvaa videopätkien järjestystä. Oikeat vastaukset: valenssi 2, 
4, 7, 6 ja 2 ja kiihtyneisyys 5, 2, 1, 5 ja 5 (asteikot ks. Vastauslomake Liite 2). 

 

Tunnetilojen sanalliset kuvaukset Helena Telkänrannan ja Sonja Kosken tulkitsemina:  

1. ” Tiikerin ilme ilmaisee huolta tai lievää pelkoa. Korvat ovat kääntyneet taaksepäin. 
Silmät avautuvat niin että yläluomen kaari on pyöreähkö. Viikset taipuvat taaksepäin. 
Pään liikkeet ovat nopeita, eivät yhtäjaksoisen sulavia kuten myönteisissä tunnetiloissa.” 

2. ” Markhor on levossa mutta tarkkailee samalla hiukan ympäristöään. Korvat ovat melko 
lähellä perusasentoa eli sitä tilannetta, jossa eläin ei tee lihastyötä kääntääkseen 
korvansa mihinkään suuntaan. Silmät ovat puoliummessa, ja silmien räpyttely on 
hidasta. Suu ei liiku, eli markhor ei märehdi (joka syömiskäyttäytymisenä liittyisi 
myönteiseen emootioon). Vartalon asento on melko rento.” 

3. ” Berberi on nukahtamisen partaalla, onnellisuuspilvessä. Sukimisen vastaanottaminen 
lisää oksitosiinin eritystä ja tuntuu oikein hyvältä. Tilanne on rauhallinen myös muun 
ympäristön osalta, joten apinan ei tarvitse tarkkailla ympäristöään. Vartalo on rennosti 
makuuasennossa ja silmät puoliummessa.” 

4. ” Markhor tarkkailee lähestyvää hoitajaa, joka tuo tuoreheinää. Korvat ojentuvat pitkälle 
eteenpäin, pidemmälle kuin jos kyse olisi vain siitä, että markhor on kääntänyt korvat 
eteenpäin kuunnellakseen siitä suunnasta tulevaa ääntä; korvien asentoon sisältyy siis 
myös lähestymismotivaation signaali. Silmät aukeavat vähemmän kuin jos kyseessä olisi 
pelon aiheuttama tarkkaavaisuus. Myös kaulan eteenpäin suuntautuva asento liittyy 
lähestymismotivaatioon.” 

5.  ” Markhor tarkkailee lähestyvää moottorikäyttöistä laitetta ja väistää sitä. Korvat ovat 
aluksi eteenpäin kuuntelemisen takia, mutta korvien asento on matalampi kuin edellisen 
klipin myönteisessä tarkkailuilmeessä (myönteisessä tarkkailussa korvat ovat n. 45 
asteen kulmassa ylös, lievässä pelossa vain noin 30 astetta). Markhorin kääntyessä 



35 
 

väistämään korvat kääntyvät niin että sisäpuoli osoittaa hetkittäin melkein suoraan 
taakse, mikä voi liittyä kuuntelemiseen siitä suunnasta mutta on myös osa pelkoilmettä. 
Kaulan taaksepäin vetäytyvä asento alkutilanteessa kertoo välttämismotivaatiosta (siis 
vastakohta lähestymismotivaatiolle), ja liikkeellelähdön äkkinäisyys on tyypillistä 
kielteisille emootioille.” 

 

Videokooste 2: Numerojärjestys kuvaa videopätkien järjestystä. Oikeat vastaukset: valenssi 3, 
3, 4, 5 ja 7 ja kiihtyneisyys 5, 4, 2, 4 ja 6 (asteikot ks. Vastauslomake Liite 2). 

 

Tunnetilojen sanalliset kuvaukset Helena Telkänrannan ja Sonja Kosken tulkitsemina:  

1. ” Tilanne on tyypillisen sosiaalinen. Siinä toteutetaan lauman valtahierarkiaa, ja tilanteen 
laukaisee kohteen oikealla puolella olevan nuoren yksilön, sekä vasemmalla puolella 
olevan naaraan ja poikasen välinen toiminta. Kohdeyksilö osoittaa klipissä ylempää 
asemaansa toiseen nähden tekemällä aggressiivisen uhkaussignaalin. Se katsoo 
suoraan kohti, huulet muodostavat huu-asennon, korvat ovat litteinä kalloa kohden, 
silmät siristyvät ja kulmat kohoavat ylöspäin. Keho myös kohottautuu valmiina 
lähestymään fyysisen aggression tarpeen varalta.” 

2. ” Markhor karkottaa toisen yksilön lievällä uhkauseleellä juuri saadun tuoreheinän 
ääreltä. Uhkauseleen muodostaa pään painaminen alas niin, että sarvet ovat 
kohdeyksilöä kohti, ja sitten pään heilauttaminen hiukan ylöspäin niin, että kohdeyksilöä 
kohti liikkuu otsa eikä sarvet; kyseessä on siis symbolinen ele eikä puskuyritys. Korvien 
eteenpäin suuntautunut asento kertoo lähestymismotivaatiosta, joka on yksi ero 
aggression ja pelon välillä. Häntä nousee pystyyn, asento on hiukan jännittynyt ja liike 
äkkinäinen, ei sulava kuten useimmissa myönteisissä emootioissa (poikkeuksena leikki, 
jossa on äkkiliikkeitäkin myönteisessä emootiossa).” 

3. ” Tiikeri on levossa mutta tarkkailee ympäristöään. Korvat ovat melko lähellä 
perusasentoa eli sitä tilannetta, jossa eläin ei tee lihastyötä kääntääkseen korvansa 
mihinkään suuntaan (kuitenkin pientä ambivalenssia korvissa; ovat hiukan enemmän 
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sivulle kääntyneinä kuin olisivat täydessä levossa). Silmät eivät avaudu yhtä paljon kuin 
korkean virittyneisyyden ilmeissä, ja silmien räpyttely on hidasta. Viikset ovat 
perusasennossa eli suoraan sivulle; myöskään niiden osalta eläin ei tässä tee lihastyötä 
kääntääkseen ne johonkin suuntaan. Vartalon ja mm etujalkojen asento on rento.” 

4. ” Apina puuhailee ruokapalkintoja sisältävän kanisterin kanssa. Toiminta on mieluisaa, 
sekä herkkujen vuoksi että itsessään, sillä apinat tarvitsevat päänvaivaa ja käsillä 
tehtävää toimintaa. Kehon asento on aktiivinen mutta ei jännittynyt: hartiat ovat alhaalla 
ja huomio on kiinnittynyt kanisteriin. Korvat ja otsan lihakset on perusasennossa, suussa 
on mukellettavaa ruokaa. Kasvot eivät tee kommunikatiivisia ilmeitä toisille lauman 
jäsenille, eli apina on keskittynyt mukavaan toimintaansa.” 

5. ” Tiikerin huomion kohteena on puuhun ripustetun ruokaeläimen ruho, joka on kuvan 
ulkopuolella vasemmalla ja vilahtaa lyhyesti alussa. Korvat suuntautuvat avoimina 
eteenpäin. Silmät ovat avautuneet mutta eivät pyöreiksi kuten pelkoilmeessä vaan 
hiukan kolmiomaisiksi. Viikset taipuvat eteenpäin. Hännän liikkeet ulottuvat korkealle, 
kun taas pelko- ja aggressiotilanteessa häntä liikkuu enimmäkseen matalalla. Vartalon 
liikkeet ovat nopeudestaan huolimatta sulavia, ilman nykivyyttä, joka on tyypillistä pelko- 
ja aggressiotilanteille.” 

 

Videokooste 3: Numerojärjestys kuvaa videopätkien järjestystä. Oikeat vastukset: valenssi 2, 4, 
5, 6 ja 2 ja kiihtyneisyys 6, 3, 2, 3 ja 6 (asteikot ks. Vastauslomake Liite 2). 

 

Tunnetilojen sanalliset kuvaukset Helena Telkänrannan ja Sonja Kosken tulkitsemina:  

1. ” Apina on pelokas ja signaloi pelokkuuttaan sekä alisteista asemaansa toiselle 
naaraalle. Sen suun asento on rituaalinen signaali: suupielet ovat vetäytyneet ja 
hampaat kalisuttelevat toisiaan vasten. Kehollaan se kääntyy toisesta apinasta poispäin 
tarjoten kuitenkin peräpäätään, mikä on asentosignaali alisteisuudesta. Sen hartiat ovat 
myös jännittyneet. Koko apina kertoo toiselle hyvin voimakkain elkein, että on pelokas ja 
alistuvassa asemassa. Tilanne heijastaa ryhmän arvohierarkiaa; tyypillisesti tällaista 
signalointia tapahtuu usean kerran päivässä. Se vähentää varsinaisen aggressiivisen 
nujakoinnin todennäköisyyttä.” 

2. ” Apina on rauhallinen ja rento, mutta hereillä. Se tarkkailee ympäristöään, mutta ilman 
huolestuneisuutta tai innokkuutta. Sen huulet ja korvat sekä kehon asento ovat 
neutraalissa perusasennossa, koko olemus huokuu rauhallista oloa. Apinat ovat 
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ehdottoman sosiaalisia, joten niiden lajityypilliseen käyttäytymiseen kuuluu olla tilanteen 
tasalla ryhmässä tapahtuvasta toiminnasta. Silloin, kun mikään tilanne tai itseen 
kohdistuva lähestyminen ei anna aihetta huoleen tai ilahtumiseen, voi nähdä näin 
rennosti istuskelevan apinan.” 

3. ” Markhor märehtii. Märehtiminen on osa niiden lajityypillistä syömiskäyttäytymistä, ja 
syöminen aiheuttaa myönteistä emootiotilaa; syöminen myös rauhoittaa, ja toisaalta 
märehtiminen on yleisintä tilanteissa, jotka koetaan jo valmiiksi turvallisiksi. Korvat ovat 
suunnilleen lajityypillisessä perusasennossa, tekemättä lihastyötä mihinkään suuntaan. 
Silmät ovat osittain kiinni. Vartalon asento on rento.” 

4. ” Tiikeri peseytyy aterian jälkeen. Korvat suunnilleen perusasennossa. Silmät eivät 
avaudu yhtä paljon kuin korkean virittyneisyyden ilmeissä. Viikset ovat melko lähellä 
perusasentoa eli sivuille osoittamista, vain lievästi eteenpäin. Kieli tekee ns. 
hedonistisen nuolemisen liikettä eli lipoo hitaasti sivuillepäin, tullen pitkälle ulos suusta ja 
litteänä, ja suun ollessa avoimena. (Tämän vastakohta olisi ambivalenttiin oloon liittyvä 
ns. konfliktinuoleminen, jossa kieli käväisee pikaisesti kuonon päällä eli liikkuu ylöspäin, 
suu lähes kiinni. Videon alusta on leikattu pois pätkä, jossa tiikeri tekee ohimenevästi 
näin, reaktiona yleisön ääniin.) Vartalon asento on rento.” 

5. ” Tiikeri ilmaisee pelkoaggressiota toiselle, vahvemmalle yksilölle, joka lähestyy kuvan 
ulkopuolella oikealta. (Luonnossa tiikerit ovat yksineläjiä eivätkä joutuisi lisääntymisajan 
ulkopuolella näin lähelle toisiaan.) Aggressiosta kertovat eteenpäin jännittyneet korvat 
(puhtaassa pelossa painuisivat litteinä taakse), rypistynyt kuononselän iho, viiksien 
taipuminen eteenpäin (aggressio on lähestymismotivaatioon liittyvä tunne, eli viiksien 
asento kertoo enemmän tästä kuin positiivinen-negatiivinen -akselista) ja hampaiden 
näyttäminen; pelosta taas silmien avautuminen pyöreiksi ja makuulle heittäytyvä 
asento.” 

 

 


