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PALAUTTEESEEN LIITTYVÄÄ TIETOA  

SYKSYN 2015 TUTKIMUKSEEN OSALLISTUNEILLE 
 

 
Kiitos, että osallistuit tutkimukseen! 
 
Palaute koskee seuraavia asioita: empatia, työmuisti, sanavarasto, kyky mentaaliseen rotaatioon 
sekä luontoon liittyvä tieto. Mitä pienempi pistemäärä, sitä vähemmän kyseistä ilmiötä on ja 
vastaavasti suuri pistemäärä kuvastaa aina suurta määrää kyseistä kykyä, taipumusta tai piirrettä.  
 
EMPATIA: 
 
Empatialla tarkoitetaan kykyä asettua toisen ihmisen asemaan. Se on keskeinen osa tunneälyä ja 
ihmisten tapaa käsitellä muihin ihmisiin liittyvää tietoa. Empatia voi olla sekä emotionaalista että 
kognitiivista eli tiedollista. Emotionaalisella empatialla tarkoitetaan kykyä ja halua jakaa toisen 
henkilön tunnetila ja taipumusta peilata toisen tunnetiloja. Kognitiivisella empatialla tarkoitetaan 
kykyä ja halua ymmärtää, mitä toinen ihminen ajattelee tai tuntee. Tässä tutkimuksessa 
arvioimme molempia empatian lajeja itsearvion perusteella. Vaikka itsearviot voivat joskus olla 
epäluotettavia, empatian itsearviointien on todettu olevan yhteydessä myös muilla menetelmillä 
arvioituun empatiaan. Olemme siis melko hyviä arvioimaan, millaisia empaattisia taipumuksia 
meillä on. 
 
Emotionaalisen empatian pistemäärien mahdollinen vaihteluväli oli 1 – 5  
Kognitiivisen empatian pistemäärien mahdollinen vaihteluväli oli 1 - 5 
 
Tähän tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden keskiarvo oli emotionaalisessa empatiassa 3.6 
Tähän tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden keskiarvo oli kognitiivisessa empatiassa 4.1 
 
 
TYÖMUISTI: 
 
Työmuisti on osa ihmisen lyhytkestoista muistia (toinen ihmisen muisteista on pitkäkestoinen 
muisti). Työmuistin tehtäviin kuuluu sekä tiedon lyhytaikainen taltiointi että muistissa olevan 
tiedon käsittely. Olet ehkä kuullut väittämän, että työmuistiin mahtuu noin neljä asiaa kerrallaan. 
Todellisuudessa asia ei ole niin yksinkertainen, vaan muistettavien asioiden lukumäärään vaikuttaa 
moni tekijä, kuten tuttuus ja se, voiko asioiden välille luoda merkityksellisiä yhteyksiä. Tässä 
tutkimuksessa arvioimme työmuistin kapasiteettia tilanteessa, jossa oli vain vähän 
mahdollisuuksia hyödyntää merkityksellisiä yhteyksiä. Tehtävässä testattiin, kuinka monta 
satunnaista kirjainta kyettiin pitämään mielessäsi ja palauttamaan hetkeä myöhemmin samalla 
kun tehtävänä oli laskea päässälaskuja. On tärkeä muistaa, että suoritus vaihtelee esimerkiksi 
tarkkaavaisuuden ja väsymyksen mukaan, joten älä huolestu, jos tuloksesi oli heikko. 
 
Pistemäärien mahdollinen vaihteluväli oli 0 – 6 vastausta oikein 
Tähän tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden keskiarvo oli 4.8 
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SANAVARASTO: 
 
Tutkimuksessamme kysyttiin myös, mitä tietyt sivistyssanat tarkoittavat. Sivistyssanojen hallinta 
on yksi esimerkki sanavaraston laajuudesta. Hyvä sanavarasto on yhteydessä moneen asiaan. 
Tutkimusten mukaan ihmiset, joilla on laaja sanavarasto, menestyvät koulussa ja työelämässä 
keskimääräistä paremmin ja heillä on keskimääräistä korkeampi yleinen älykkyys. Luonnollisesti 
sanavarasto on yhteydessä myös kielelliseen lahjakkuuteen. On kuitenkin tärkeä tietää, että laaja 
sanavarasto voi ilmetä myös muilla tavoilla kuin sivistyssanojen hallinnalla. 
 
Sivistyssanat oli poimittu Rinnekoti-säätiön verkkosivuilta. Siellä sanotaan mm. näin: ”Sivistyssana 
on vakiintunut ilmaisu, jolla tarkoitetaan vierasperäistä tai kansainvälistä sanaa. Sivistyssanat ovat 
lainasanoja, jotka on lainattu suomen kieleen jostain toisesta kielestä. Kaikki vierasperäiset sanat, 
kuten slangi- ja murresanat, eivät kuitenkaan ole sivistyssanoja.” 
 
Pistemäärien mahdollinen vaihteluväli oli 0 – 25 vastausta oikein 
Tähän tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden keskiarvo oli 14.7 
 
 
MENTAALINEN ROTAATIO: 
 
Ihmiset havainnoivat ja ymmärtävät esineiden olemusta ja fyysistä ympäristöä eri tavoin. 
Tutkimuksessa vastasit kysymyksiin, jotka liittyivät tähän ns. avaruudelliseen hahmottamiseen. 
Yksi avaruudellisen hahmottamisen keskeinen osa-alue on mentaalinen rotaatio eli kyky kääntää ja 
pyöritellä mielessään kaksi- ja kolmiulotteisia kuvioita. Mentaalisen rotaation kyky on yhteydessä 
mm. kartanlukutaitoon ja matemaattisiin taitoihin. Kyky kuvitella miltä kolmiulotteiset esineet 
näyttävät eri kulmista katsottuna on tärkeä taito arkielämässämme sekä monissa töissä. Se 
helpottaa esimerkiksi monien työkalujen käyttämistä. Kyky on yhteydessä myös kartanlukutaitoon 
sekä vaativissa liikuntalajeissa, kuten tanssissa onnistumiseen. 
 
Vain Tapanille: 
- meitä kiinnostaa tutkia, missä määrin tehtävän tekeminen on riippuvaista siitä, että sitä ehtii 
miettiä ja vastausta korjata, vai osaavatko ihmiset vastata siihen enemmän suoralta kädeltä 
- siksi esitimme tehtävän kaksi kertaa. Toisella kerralla sai käyttää niin paljon aikaa kuin halusi. 
Silloin kyselimme myös ratkaisustrategioista - kokiko ihminen käyttäneensä tehtävässä enemmän 
visuaalista hahmotusta, kielellistä päättelyä vai jotain muuta. Tämä antaa meille tärkeää 
perustietoa siitä, millaista tiedonkäsittelyä tässä käytetään. Toisella kerralla vastaamisaika oli 
rajoitettu, jolloin oletettavasti visuaalinen hahmotus ei juuri kärsi mutta kielellinen päättely kärsii 
enemmän 
 
Pistemäärien mahdollinen vaihteluväli oli 0 – 10 vastausta oikein 
Tähän tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden keskiarvo oli 6. 
 

TIETO: 
 
Mukana oli myös kysymyksiä, jotka koskivat fysikaalista ja biologista luontoa. Kysymykset liittyivät 
yleissivistykseen mutta niitä oli niin vähän, että pelkästään näiden vastausten avulla ei voida 
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arvioida ihmisen tietomäärää tai yleissivistystä. Kysymykset, jotka olivat väärin, oli valittu lähinnä 
sen perusteella, että myös tiedemiehet ovat aikoinaan erehtyneet näissä asioissa. Nämä olivat 
pääasiassa väittämiä, jotka ovat inhimillisen intuition mukaisia vaikkakin väärin. Halusimme 
selvittää, kuinka yleisiä kyseiset väärinkäsitykset vielä ovat. Tässä on väittämät ja tieto siitä, oliko 
se oikein (O) vai väärin (V): 
 

1. Kevyemmät kappaleet putoavat maahan hitaammin kuin raskaammat kappaleet V 

2. Maa, ilma, vesi ja tuli kuuluvat tärkeimpiin alkuaineisiin V 

3. Geneettisen monimuotoisuuden lisääntyminen ehkäisee lajin kuolemista sukupuuttoon O  

4. Maailmankaikkeus pysyy paikoillaan mutta mannerlaatat voivat liikkua V 

5. Maapallo on karkeasti noin 4-5 miljoonaa vuotta vanha V 

6. Maailmankaikkeudessa kaikki on viime kädessä jonkinlaista ainetta V 

7. Energia voi ilmaantua tyhjästä V 

8. Luonnonvalinta on sattumanvarainen prosessi V 

9. Esineillä voi olla sellainen ominaisuus kuin valoisuus V 

10. Lämpöä voi koskettaa V 

11. Elävät organismit eroavat elottomista kohteista siten, että niissä on erityistä energiaa tai 

ainetta (ns. elämänvoimaa), jota kemia ja fysiikka eivät yksinään riitä selittämään V 

12. Useat sairaudet perustuvat ruumiinnesteiden epätasapainoon V 

13. Aurinko on tähti, jota Maa kiertää. O 

14. Happi on elämälle välttämätön ilmakehän kaasu O 

15. Evoluutio tarkoittaa lajien kehittymistä täydellisyyttä kohti V 

16. Kemiallisessa reaktiossa aine voi muuttua toiseksi aineeksi O 

17. Mitään kylmää ei itsenäisesti ole olemassa itsenäisesti, on vain lämmön puuttumista O 

 
Pistemäärien mahdollinen vaihteluväli oli 0 – 17 oikein 
Tähän tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden keskiarvo oli 12.9 


