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Enintään 6 tehtävään saa vastata. Tehtävät arvostellaan pistein 0–6, paitsi muita 
vaativammat, +:lla merkityt jokeritehtävät, jotka arvostellaan pistein 0–9. Moniosaisissa, 
esimerkiksi a-, b- ja c-kohdan sisältävissä tehtävissä voidaan erikseen ilmoittaa eri ala-
kohtien enimmäispistemäärät.

1. Emma on 8 kuukauden ikäinen perheen esikoinen. Äiti (23 v) vastaa pääasiallisesti yksin 
Emman hoidosta, koska Emman isä (34 v) matkustelee työnsä vuoksi paljon. Ensimmäiset 
kuukaudet sujuivat äidin mukaan hyvin. Hän kertoo jaksaneensa Emman kanssa hyvin, kun-
han vain muisti ottaa päiväunet Emman kanssa samanaikaisesti. Viimeisen kuukauden aikana 
Emma on alkanut heräillä ja valvoa öisin. Emma nukahtaa pitkän nukuttamisen jälkeen. Kun 
äiti yrittää jättää Emman nukahtamaan itsenäisesti, Emma alkaa itkeä kovaäänisesti hänen 
peräänsä. Nukahdettuaan Emma nukkuu enintään kaksi tuntia yhtäjaksoisesti ja herätessään 
itkee kovasti. Uudelleen nukahtaakseen Emma tarvitsee usein tuttipullon ja rauhoittavan sylin. 

  Emman äiti kertoo, että hänestä tuntuu usein kuin ei olisi nukkunut lainkaan yön aikana. 
Päiväaikaan Emma ottaa vain muutamat lyhyet päiväunet, joiden aikana äiti ei ehdi levätä. 
Emman äiti kuvailee olotilaansa väsyneeksi ja sekavaksi. Hän tunnistaa öiseen aikaan myös 
vihantunteita Emmaa kohtaan. 

  Emman äiti kertoo kuulleensa unikoulusta, jossa lapsi lasketaan illalla omaan sänkyynsä ja 
hänen annetaan nukahtaa itsenäisesti. Jos lapsi alkaa omaan sänkyynsä jäädessään itkeä van-
hemman perään, hänen annetaan itkeä eikä hänen luoksensa mennä. Jos itku jatkuu pitkään, 
lasta saatetaan käydä katsomassa ja silittämässä hetkellisesti, mutta häntä ei esimerkiksi nos-
teta syliin. Samalla tavalla toimitaan myös, jos lapsi herää yöllä. Unikoulun kerrotaan auttavan 
lasta oppimaan nukahtamaan illalla itsenäisesti ja nukkumaan heräilemättä läpi yön. Emman 
äiti miettiikin nyt, pitäisikö hänen aloittaa unikoulun pitäminen Emmalle.

 
 Tarkastele psykologisen tiedon valossa yllä kuvatun unikoulun merkitystä Emman varhaislap-

suuden psyykkiselle kehitykselle. 
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2. Alla kuvatun tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko ihmisellä synnynnäinen valmius 
auttaa muita. Tutkimuksessa tarkasteltiin ihmisten auttamiskäyttäytymistä. Auttamiskäyttäy-
tyminen edellyttää sekä toisen tavoitteen ymmärtämistä että altruistista motivaatiota toisen 
auttamiseen huolimatta sen aiheuttamasta vaivasta. Tutkimukseen osallistui 24 lasta, jotka 
olivat 18 kk:n ikäisiä. Koe koostui useista tilanteista, joiden avulla voitiin arvioida lasten 
auttamiskäyttäytymistä (ks. taulukko 1). Kussakin tilanteessa aikuisella kokeenjohtajalla oli 
vaikeuksia saavuttaa tavoitteitaan ilman lapsen apua. Jokaiseen tilanteeseen liittyi kontrolli-
tilanne, jossa ei esiintynyt vastaavaa auttamisen tarvetta. Lapset eivät entuudestaan tunteneet 
kokeenjohtajaa.

 
 Taulukko 1. Kolme lasten auttamiskäyttäytymisen tutkimiseksi luotua tilannetta 

Kokeen kohde Tehtävä Ongelma
Ulottuminen Merkintä-

kynä
Aikuinen pudottaa vahingossa merkintäkynän lattialle ja yrittää epäonnistuneesti 
nostaa sitä (koetilanne), tai hän heittää sen tarkoituksella lattialle (kontrollitilanne).

Fyysinen este Kaappi Aikuinen haluaa laittaa aikakauslehden kaappiin, mutta ovet on suljettu niin, 
että hän törmää niihin (koetilanne), tai vaihtoehtoisesti hän törmää kaapinoviin 
yrittäessään nostaa lehden lattialta (kontrollitilanne).

Väärä loppu-
tulos

Kirja Kirja putoaa, kun aikuinen yrittää laittaa sitä kirjapinon päälle (koetilanne), tai 
vaihtoehtoinen tilanne, jossa hän laittaa sen kirjapinon viereen (kontrollitilanne). 

Tutkimustulokset osoittivat, että lapset auttoivat kokeenjohtajaa useammin koe- kuin kont-
rollitilanteessa (kuvio 1). 24 osanottajasta 22 auttoi aikuista ainakin yhdessä tilanteessa. Aut-
taminen tapahtui ilman, että aikuisen tarvitsi kiinnittää huomiota lapseen tai mainita hänen 
nimeään. Lapset ojensivat pudonneita esineitä, avasivat kaapin oven ja auttoivat saavuttamaan 
hankalasti tavoitettavan esineen.

 Kuvio 1. Auttamiskäyttäytyminen kolmessa erilaisessa koe- ja kontrollitilanteessa
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Lähde: F. Warneken & M. Tomasello, Science, volume 311 (2006)
 
 Pohdi yllä kuvatun tutkimuksen ja psykologisen tiedon pohjalta auttamiskäyttäytymisen taus-

talla olevia psykologisia tekijöitä. 
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3. Mitkä psykologiset tekijät muokkaavat nuoren itsetuntoa? 

 Bill Watterson, Lassi ja Leevi ”Täältä pesee” (1995)

4. Määrittele enintään kahdella virkkeellä kukin seuraavista käsitteistä. 
a) keskushermosto
b) talamus
c) hermosolu
d) aksoni
e) myeliinituppi
f) välittäjäaine 

5. Vertaa ryhmätyöskentelyä ja yksilöllisiä työmuotoja kouluopetuksessa. 

6. Peilisolut ovat hermosoluja, jotka reagoivat toisen ihmisen tekemiin liikkeisiin sekä ilmeinä 
ja eleinä näkyviin tunteisiin. Esimerkiksi jos henkilö näkee toisen tekevän jonkin tavoitteelli-
sen teon, vaikkapa kaatavan kahvia, aktivoituvat ne solut, jotka aktivoituisivat, kun katselija 
itse kaataisi kahvia. Lisäksi peilisolut reagoivat toisen ihmisen kokemiin tuntoaistimuksiin ja 
toisen ihmisen aikomuksiin ja päämääriin. Pohdi peilisolujen mahdollista merkitystä autismi-
kirjon sairauksissa, joita ovat muun muassa autismi ja Aspergerin oireyhtymä.

7. Pohdi pessimismiin vaikuttavia psykologisia tekijöitä. 

8. Laadi tutkimussuunnitelma omaelämäkerrallisen muistin tutkimiseksi. 

 Tarkastele sosiaalisten suhteiden merkitystä elämänkaaren eri vaiheissa.
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 Seksuaalisen suuntautumisen eli orientaation vaihtelulle on yritetty etsiä syitä läpi historian. 
Alla on esitetty erilaisia näkökulmia ja uskomuksia asiaan. Pohdi näitä käsityksiä psykologi-
sen tiedon pohjalta ja selitä, mistä seksuaalisuuden suuntautumisen vaihtelu johtuu ja onko 
seksuaalinen suuntautuminen yksilön oma valinta ja voidaanko sitä muuttaa.

Homoseksuaalisuutta esiintyy yli 1 500 
lajilla. Tutkija Petter Böckmanin mu-
kaan jopa neljännes mustien joutsen-
ten pareista on samaa sukupuolta.

Poikasikiö aiheuttaa äidissä immuuni-
vasteen, joka vahvistuu jokaisen 
poikalapsen odotuksessa ja vaikuttaa 
poikasikiöiden aivojen miehistymiseen. 
Perheen nuorimmat pojat ovat tämän 
kohtuvaikutuksen vuoksi vanhempia 
poikia todennäköisemmin homoseksu-
aalisia.

Geenit selittävät alle 40 prosenttia 
miesten ja alle 20 prosenttia naisten 
seksuaalisen suuntautumisen 
vaihtelusta.

Kuva © Scientific American Mind 2008, 
6/7

Kuva © www.adamimages.com Kuva © www.nypress.com/blog-4211-
cheney-supports-same-sex-marriage.
html

Joidenkin Raamatun tulkintojen mu-
kaan Jumala ei luonut ihmisiä homo-
seksuaaleiksi. Homoseksuaalinen toi-
minta onkin näiden tulkintojen mukaan 
syntiä sekä seurausta Jumalan tahdon 
kieltämisestä ja tottelemattomuudesta.

Muu kuin heteroseksuaalisuus 
on opittua käytöstä ja seurausta 
vahvistamisesta ja rankaisemisesta.

Vuonna 1970 homoseksuaalisuus oli 
rikos. Vuonna 1980 homoseksuaalisuus 
oli tautiluokituksessa eli sitä pidettiin 
mielenterveyden häiriönä.

Homoseksuaalisten miesten ja naisten 
aivot muistuttavat enemmän vastakkai-
sen sukupuolen kuin oman sukupuolen 
heteroseksuaalisten aivoja.

Tavanomaiseen kehitykseen liittyy 
homoseksuaalinen vaihe, johon jotkut 
jäävät ylihuolehtivan äidin ja poissa 
olevan isän vuoksi.

Kärpästen geneettinen manipulointi voi 
johtaa homoseksuaaliseen käyttäyty-
miseen.

Kuva © www.pnas.org/cgi/doi/
10.1073/pnas.0801566105
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