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Tunteet, niiden säätely ja tarkoituksenmukainen ilmaisu ovat yhteydessä ihmisen kokonais-

valtaiseen hyvinvointiin. Mielenterveyshäiriöistä kärsivillä on usein vaikeuksia tunneviestin-

nässä. Esimerkiksi masentuneilla on vaikeuksia tunnistaa ja ilmaista tunteita. Masennus on 

yksi suurimpia kansanterveydellisiä ongelmia Suomessa, etenkin nuorilla. Nuoruusiässä puh-

jennut masennus vaikuttaa pitkälle nuoren tulevaisuuteen kielteisesti. Tämän tutkimuksen 

tavoitteena oli selvittää, miten masennus ja aiempi tanssiharrastus vaikuttavat musiikista ha-

vaittujen perustunteiden ilmaisuun liikkeessä.  

 

Tutkimukseen osallistui 21 kliinisesti masentunutta ja 21 tervettä kontrolliryhmäläistä, 18–60 

-vuotiasta keski-suomalaista aikuista. Tutkittavia pyydettiin ilmaisemaan liikkeellä musiikista 

havaitsemaansa tunnetta. Musiikkikatkelmia oli 15, joista kukin ilmensi yhtä viidestä perus-

tunteesta (viha, pelko, ilo, suru, hellyys). Liike taltioitiin liikekaappausohjelmalla ja siitä ero-

tettiin erilaisia liikeominaisuuksia numeeriseen muotoon. Liikeominaisuuksista analyysiin 

sisällytin keskivartalon nopeuden ja kiihtyvyyden, käsien ja jalkojen etäisyydet toisistaan, 

kokonaisuudessaan kuljetun matkan pituuden sekä käytetyn liikkumisalueen suuruuden. Tilas-

tollisena menetelmänä käytin monimuuttujaista varianssianalyysia.  

 

Tulokset osoittivat, että masentuneet liikkuvat hitaammin, vähäenergisemmin, passiivisemmin 

ja ylipäätään vähemmän kuin ei-masentuneet osallistujat. Masennukselle tyypilliset oireet, 

kuten pysähtyneisyys ja motorinen hidastuminen näkyivät masentuneiden liikeilmaisussa. 

Masentuneiden ja kontrolliryhmäläisten liikkeet erosivat etenkin vihan, ilon ja pelon ilmai-

suissa, joita molemmat ryhmät ilmaisivat nopeammilla ja runsaammilla liikkeillä verrattuna 

suruun ja hellyyteen. Aiempi tanssiharrastus ei juurikaan muuttanut masennuksen vaikutusta 

liikkeeseen. Tulokset osoittavat, että kyky ilmaista tunteita liikkeessä on yhteydessä mielen-

terveyteen. Ymmärrystä kehon ja mielenterveyden yhteydestä sovelletaan kehomenetelmiin 

perustuvissa terapioissa, ja sitä tulisi hyväksikäyttää yhä runsaammin terveyden edistämis-

työssä myös muualla, kuten koululiikunnassa. Tämän mahdollistamiseksi mielen ja kehon 

yhteyttä tulisi tutkia jatkossa yhä perusteellisemmin. 

 

Avainsanat: masennus, perustunteet, kehollinen tunneilmaisu, kehomenetelmät, liikemittaus  

  



ABSTRACT 

 

Leinonen, Outi (2013). Movement analysis of depressed and non-depressed persons express-

ing emotions through spontaneous movement to music. Department of Physical Education, 

University of Jyväskylä, Master’s thesis, 67 pp.. 2 appendices. 

 

 

Emotional skills are central to mental well-being, and individuals suffering from even mild 

forms of mental illness often demonstrate impairments in their emotional functioning. Clini-

cally depressed individuals, for example, tend to suffer from diminished emotion recognition 

and expression abilities, while non-depressed individuals are able to express emotions, moods 

and emotional states both consciously and subconsciously, even through bodily movement 

alone. Here, I investigate how depression affects expression of emotions perceived in music 

through spontaneous movement. 

 

Twenty-one clinically depressed individuals and 21 non-depressed controls aged 18-60 were 

presented with 15 short (1 min) music excerpts. Each excerpt represented one of five basic 

emotions (happiness, sadness, anger, fear and tenderness), and participants were asked to ex-

press the emotion they perceived through spontaneous movement. Movement data was col-

lected using a motion-capture system, which tracked 30 body-mounted markers at 120 fps. 

After each excerpt, participants were asked several qualitative questions, such as which emo-

tion they perceived in the music, and how strongly they felt it. Six movement features, includ-

ing speed mean and std., acceleration mean and std., distance between hands and feet, and 

finally use of space, were computationally extracted from the movement data. The effect of 

Depression, Felt Emotion and Dance as a Hobby on the movement features was investigated 

by Multivariate Analysis of Variance.  

 

The results revealed that the typical symptoms of depression, such as slowness, passiveness 

and closed postures, were also seen in the bodily expressions of emotions. The groups dif-

fered especially in expressions of anger, happiness and fear, which in both groups were ex-

pressed through faster, more accelerated movements and higher amount of movements com-

pared to expressions of sadness and tenderness. The previous dance as a hobby didn’t change 

the effect of depression on the movement expressions. This study suggests that the ability to 

express emotions through movement is related to mental health. Understanding of body-mind 

relation is applied in body techniques used in therapies and should be increasingly applied by 

practitioners working in the area of health promotion, such as physical educators. Still further 

study is required to enable and facilitate this advancement. 

 

Keywords: Depression, Emotional expression, Expressive movement, Motion capture
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1 JOHDANTO 

 

Masennus on yksi suurimpia kansanterveydellisiä ongelmia Suomessa (Isometsä 2011). Sen 

sairastaa elämänsä aikana 10–20 % suomalaisista aikuisista (Aalto-Setälä 2002), ja etenkin 

nuorilla mielenterveyshäiriöt ovat tyypillisimpiä terveysongelmia (Karlsson & Marttunen 

2007, 6-7). Kouluterveyskyselyn mukaan joka kymmenes lukiolainen oireilee keskivaikeaa tai 

vaikeaa masennusta (Lukiolaisten hyvinvointitutkimus 2007). Nuoruusiässä puhjennut ma-

sennus vaikeuttaa opiskelua, työelämään siirtymistä ja tyydyttävän työuran luomista (Riihi-

mäki 2010). Pahimmillaan masennus voi johtaa itsemurhaan; masentuneiden itsemurhariski 

on 30 -kertainen muuhun väestöön verrattuna (Lehtonen 1995). Vuonna 2010 itsemurhaan 

menehtyi Suomessa yhteensä 954 ihmistä (Tilastokeskus 2011). Yhteiskunnalle masennus 

aiheuttaa suuria kustannuksia työn tuottavuuden laskun, sairauslomien ja -eläkkeiden kautta. 

Masennuksesta johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on lisääntynyt alle 30 -vuotiailla 

naisilla 181 % ja miehillä 66 %. Vuonna 2004 masennuksen kokonaiskustannuksiksi arvioi-

tiin Euroopan Unionin (EU) alueella 253€/asukas. (Mäkinen & Wahlbeck 2009.) 

 

Vuoden 2008 EU:n mielenterveyssitoumuksessa esitetään, että mielenterveyden edistämis-

työssä tulisi EU -maissa panostaa erityisesti masennuksen ja itsemurhien ehkäisyyn (EU 

2008). Koulu ja koulutusjärjestelmä katsotaan yhdeksi terveydenedistämistyötä tekeväksi 

toimijaksi yhteiskunnassa (Weare 2000, 15-16, 21-22). Usein oppilaiden ja koko kouluyhtei-

sön terveyden edistäminen nähdään etenkin liikunta- ja terveystiedon opettajan rooliin kuulu-

vaksi tehtäväksi. Liikuntatunnit, liikuntapäivät ja – tapahtumat sinällään edistävät koko kou-

luyhteisön terveyttä pelkästään liikunnan fyysisten terveydellisten vaikutusten myötä sekä 

rakentamalla yhteisöllisyyttä kouluissa (Karvinen, Löflund-Kuusela & Kantomaa 2008, 4; 

Weare 2004, 111). 

 

Uskon, että keho, liikunta ja mielenterveys liittyvät toisiinsa kuitenkin vielä syvemmin kuin 

tiedämme tämänhetkisen tutkimustiedon valossa. Esimerkiksi, kuten tutkimustieto osoittaa,  

masentuneisuuteen liittyvien mielialaoireiden lisäksi masentuneilla havaitaan usein psykomo-

torisia muutoksia. Masentunut saattaa olla jähmeä, hidasliikkeinen, jopa pysähtynyt tai päin-

vastoin motorisesti levoton, jolloin masentunut esimerkiksi liikuttelee raajojaan tarkoitukset-

tomasti tai kävelee pakonomaisesti. (Blazer 2003; Hegeman ym. 2012.) Lisäksi motorisella 

kömpelyydellä, etenkin lapsuusiässä, ja siitä aiheutuvilla sosiaalisilla ilmiöillä on yhteys ma-

sennukseen (Bejerot 2011; Cairney, Veldhuizen & Szatmari 2010). Masennus siis heijastuu 
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tutkitusti myös kehoon ja liikkumiseen. Vastaavasti liikunta vaikuttaa mielenterveyteen (esim. 

Brown ym. 2011). Liikunnan sekä erilaisten kehomenetelmien, kuten rentoutumistekniikoiden 

ja joogan, avulla voidaan tutkitusti edistää mielenterveyttä, muun muassa lieventämällä ma-

sennuksen oireita (Carek, Laibstain & Carek 2011; Stewart, McMullen & Rubin 1994). Alan 

tutkimus on kuitenkin vasta aluillaan. 

 

Myös tunteet, niiden säätely ja tarkoituksenmukainen ilmaiseminen ovat yhteydessä ihmisen 

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin (mm. Nummenmaa 2010, 104). Monesti mielenterveyshäi-

riöistä kärsivillä onkin vaikeuksia tällä alueella. Tuoreehko tutkimus on osoittanut esimerkik-

si, että ihmisillä, jotka kärsivät yksinäisyydestä, sosiaalisesta ahdistuksesta, heikosta itsetun-

nosta, keskittymisvaikeuksista (Pittermann & Nowicki 2007) tai autismista (Atkinson 2009) 

on heikentynyt kyky tunnistaa tunteita sanattomista vihjeistä, kuten asennoista ja eleistä, sekä 

liikkeistä. Myös masennuksella on osoitettu olevan yhteys häiriintyneeseen tunneviestintään, 

kuten masentuneiden vaikeuteen tunnistaa ja ilmaista tunteita (esim. Joormann & Gotlib 

2010). Tyypillistä on, että heille on vaikeaa kokea ja ylläpitää myönteisiä tunteita (Isometsä 

2011). Suurin osa tehdystä tutkimuksesta on kohdistunut muuhun kuin liikkeelliseen tunne-

viestintään; esimerkiksi kasvonilmeiden tutkimus on saanut jo pitkään paljon enemmän huo-

miota, vaikka ihminen lienee aidoimmillaan ilmaistessaan tunteita kehollaan (Nummenmaa 

2010). On osoitettu, että mieliala on yhteydessä siihen, miten ihmiset liikkuvat musiikin tah-

dissa (Saarikallio, Luck, Burger, Thompson, Toiviainen 2010, painossa), mutta mielenterve-

yshäiriöiden yhteydestä liikkeelliseen tunneilmaisuun ei silti vielä juuri tiedetä. 

 

Oma monipuolinen liikuntaharrastuneisuuteni ja etenkin pitkäaikainen intohimoni tanssiin 

ovat kehittäneet tietoisuuttani kehostani ja sen ilmaisuvoimasta sekä muokanneet käsitystäni 

ihmisestä. Kuten Sarje (1993) kirjoittaa, ihminen on kokonaisuus, jossa kaikki psyyken ko-

kemukset näkyvät kehossa ja kääntäen kehon kokemukset psyykessä. Kehon kautta ihminen 

kohtaa ympärillä olevan maailman ja luo todellisuutensa (ks. Callaghan 1996, 249-272). 

Tanssiharrastukseni myötä suhteeni omaan kehooni on kasvanut monipuoliseksi, herkäksi ja 

tasapainoiseksi. Se on minulle voimavara ja mielenterveyttäni edistävä asia. Monesti tanssi-

tunnit ja niiden sisältämät keholliset ilmaisuharjoitteet, joissa liikkeen ja tanssin kautta olem-

me vahvasti ilmaisseet erilaisia tunteita, ovat olleet minulle jopa terapeuttisia. Niinpä liikun-

nanopettajakoulutuksen aikana olen ollut yhä enemmän kiinnostunut kehon ja mielen yhtey-

destä, ja laajentanut näkökulmaani tanssista kehonhuoltoon ja erilaisiin kehomenetelmiin, 

kuten joogaan, rentoutumistekniikoihin ja pilatekseen. Ennen kaikkea minua ovat kiinnosta-
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neet näiden menetelmien vaikutukset mieleen, mielenterveyteen ja ihmisen kokonaisvaltai-

seen hyvinvointiin.  

 

Nyky-yhteiskunnassa tietotekniikka yleistyy tärkeimmäksi työ- ja kommunikaatiovälineeksi. 

Ihminen käyttää luonnostaan vähemmän kehoaan ja etenkin nuorten liikunnan harrastaminen 

on vähentynyt. Sitä myötä myös ylipaino- sekä muut liikkumattomuuteen liittyvät terveyson-

gelmat ovat lisääntyneet. (Aarnio ym. 2002; Besson ym. 2009; Huotari 2004; Veugelers & 

Fizgerald 2005.) Uhkana on, että ihminen vieraantuu omasta kehostaan. Tällöin hän voi kokea 

itsensä irralliseksi ja yhteydettömäksi kehoonsa tai hän on yleisesti kehoonsa orientoitumaton 

(Meekums 2002, 13-36). Juuri liikunnan ammattilaisten tulisi mielestäni taistella tätä uhkaku-

vaa vastaan. Itse tulevana liikunnan ja terveystiedon opettajana haluan tukea oppilaitteni ko-

konaisvaltaista hyvinvointia ja kasvua sekä itsetunnon kehittymistä, kuten perusopetuksen 

valtakunnallinen opetussuunnitelmakin (POPS 2004, 14) summaa kasvatustyön tavoitteiksi. 

Tämä automaattisesti sisältää mielestäni myös mielen ja kehon vuorovaikutuksen; uskon, että 

liikunnan ja terveystiedon opetus voi parhaimmillaan kehittää oppilaiden kehotietoisuutta, 

kehon viestien kuuntelua ja niihin reagointia, stressin ja jännityksen hallintaa rentoutumistek-

niikoiden kautta sekä kehollista ilmaisua. Toisin sanoen tavoitteenani on tukea oppilasta ra-

kentamaan tasapainoinen suhde omaan kehoonsa ja siten myös edistää oppilaani mielenterve-

yttä. Mielenterveysongelmien hoidossa kentällä sovelletaan tällaista terapeuttista lähtökohtaa 

esimerkiksi tanssi- ja liiketerapioissa (Ajo 2001; Cohen 1998, 315; Wilson 1997, 230–231). 

Tarvitsemme kuitenkin runsaasti lisää tutkimustietoa mielen ja kehon vuorovaikutuksesta, 

jotta voisimme soveltaa sitä myös liikunnanopetuksessa. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten kliininen masennus heijastuu musiikin 

ja liikkeen kautta tapahtuvaan tunneilmaisuun. Tutkimukseni on osa Jyväskylän yliopiston 

Musiikinlaitoksen poikkitieteellisessä yksikössä suoritettavaa Tunteet liikkeessä (TuLi) – tut-

kimusprojektia, jonka tarkoituksena on muun muassa tarkastella musiikillisia elementtejä 

hyödyntävän tanssi-liiketerapian vaikutusta  masentuneiden kykyyn ilmaista ja säädellä tun-

teita musiikin ja liikkeen kautta.  
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2 TUNTEET JA LIIKE NIIDEN ILMENTÄJÄNÄ 

 

2.1 Mitä tunteet ovat? 

 

Tunteet värittävät ihmisen olemassaoloa hyvin kokonaisvaltaisesti vaikuttaen ihmisen toimin-

taan, ympärillä olevan maailman tulkintaan, muistiin, oppimiseen ja päätöksentekoon (Kok-

konen 2010, 12; Sloboda & Juslin 2001). Tunteet saavat aikaan voimakkaita reaktioita sekä 

mielemme että kehomme tilassa (Nummenmaa 2010, 11). Jokainen ihminen kokee ja ilmaisee 

eri tunteita päivittäisessä elämässään, mutta silti niiden määrittely yksimielisesti tutkimusken-

tällä on ollut hankalaa (Fehr & Russell 1984; Plutchik 1994, 2). Seuraavassa pyrin lyhyesti 

avaamaan määrittelystä käytyä keskustelua.  

 

Tunnetutkimuksessa termit affekti (engl. affect), emootio (engl. emotion) ja mieliala (engl. 

mood) pyritään yhä useammin erottamaan toisistaan (Davidson 1994; Guerrero, Andersen & 

Trost 1998). Affekti viittaa emotionaalisen tilan sävyyn, sen myönteisyyteen tai kielteisyyteen, 

kun taas emootio tarkoittaa tietyn tyyppisiä tunteita (engl. feeling) tai niiden sumaa (Frijda 

1994; Guerrero ym. 1998; Oatley & Jenkins 1996, 124). Suomenkielinen termi tunne voidaan 

nähdä synonyymina emootiolle, joka on englanninkielisessä kirjallisuudessa suosittu termi. 

Tunteet kestävät minuuteista tunteihin, ne koetaan voimakkaasti ja voidaan ilmaista kullekin 

tunteelle tyypillisellä ilmaisutavalla (Davidson 1994; Ekman 1994; Larsen 2000). Mieliala 

sen sijaan on suhteellisen pysyvä tila, jossa ihminen kokee miellyttäviä tai epämiellyttäviä 

tunteita (Ekman 1994; Guerrero ym. 1998). Verrattuna tunteeseen mielentila voi kestää useita 

päiviä, koetaan heikompana, sen synnyttämä ärsyke on mielialan kokijalle usein tuntematon 

eikä sille voida nimetä tiettyä ilmaisutapaa vaan ne tulevat ilmi eri tavoin (Davidson 1994; 

Ekman 1994; Larsen 2000). Välttääkseni termien monimuotoisuutta ja siitä seuraavaa sekaan-

nusta käytän tästä eteenpäin työssäni termiä tunne ymmärtäen sen synonyymina emootiolle 

(ks. Kokkonen 2010, 16). 

 

Tunteiden nähdään usein rakentuvan eri osatekijöistä, jotka ovat vuorovaikutuksessa toistensa 

kanssa (Nummenmaa 2010, 21; Oatley & Jenkins 1996, 96; Sloboda & Juslin 2001). Num-

menmaan (2010) mukaan osatekijöitä on ainakin kolme: 1) fysiologiset muutokset tunteen 

kokijan kehossa, 2) käyttäytymisen muutokset ja 3) subjektiivinen kokemus eli tietoisuus tun-

teesta (Nummenmaa 2010, 21). Useammassa teoriassa otetaan mukaan myös yksilön kogni-

tiivinen arviointi tilanteesta ja hänen kehossaan tapahtuvista fysiologisista muutoksista. Teo-
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rioiden mukaan juuri tilanteen tulkinta saa aikaan tunnekokemuksen, joka sitten ilmaistaan. 

(Oatley & Jenkins 1996, 96; Sloboda & Juslin 2001). Todellisuudessa tunnereaktioiden syn-

tyminen on niin kokonaisvaltainen, samanaikaisten ja nopeiden kehon- ja mielentilojen muu-

tosten suma, ettei tunteen osatekijöitä tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella voida järjes-

tää ajallisesti (Nummenmaa 2010, 20-24).  

 

Tunteiden tutkimuksessa on pyritty määrittelemään ja tunnistamaan niin sanotut perustunteet, 

jotka ovat laadullisesti erilaisia, useammin ja yleismaailmallisesti koettuja (mm. Ekman 1992; 

Izard 1977, 83-92; Stein & Oatley 1992; Nummenmaa 2010, 33).  Perustunteita ovat lähteistä 

riippuen ilo, viha, suru, pelko, inho ja hämmästys. Näiden perustunteiden ilmaisu kasvoilla on 

havaittu yleismaailmalliseksi, mikä osaltaan katsotaan niiden olemassaolon perusteluiksi. 

(Nummenmaa 2010, 33-34.) Muita perusteita perustunteiden erottamiseksi muista tunteista 

ovat muun muassa niiden tyypillisyys ja hierarkkinen järjestys; katsotaan, että muut tunteet 

voidaan johtaa perustunteista. Jaottelu ei kuitenkaan ole ongelmaton. (Averill 1994; Ekman 

1992; Johnson-Laird & Oatley 1992; Nummenmaa 2010, 35.)  

 

Tunteita kuten häpeä, nolostuminen, ujostuminen, ylpeys ja kateus kutsutaan sosiaalisiksi 

tunteiksi, jotka siis katsotaan olevan johdettavissa perustunteista (Nummenmaa 2010, 34). 

Näitä tunteita voidaan nimittää myös sekundaarisiksi tai kompleksisiksi erotuksena perustun-

teista (esim. Izard 1977, 36, 93; Johnson-Laird & Oatley 1989). Sosiaaliset tunteet ovat mo-

nimutkaisia ja todennäköisesti kulttuurin kautta opittuja tunnereaktioita. Ne ovat ikään kuin 

yhdistelmiä yksinkertaisemmista tunteista erilaisine vivahteineen riippuen kunkin tilanteen 

tulkinnasta. (Izard 1977, 92-96; Nummenmaa 2010, 34-37.) Tunnetutkimuksessa, jossa mu-

siikkia käytetään tuottamaan tunteita, on perustunteita toisinaan muokattu sopimaan parem-

min musiikista havaittuihin tunteisiin (Eerola & Saarikallio 2010; Juslin 2001). Esimerkiksi 

inhoa ilmaisevaa musiikkia on vaikea löytää toisin kuin esimerkiksi hellyyttä ilmaisevaa mu-

siikkia. Niinpä hellyyden tai rauhallisuuden tunne sisällytetään toisinaan tutkimuksiin ikään 

kuin inhon sijasta. (Eerola & Saarikallio 2010.) Perustunteet vs. sosiaaliset tunteet -jaottelun 

lisäksi jotkut tutkijat puhuvat tunneperheistä välttääkseen luokitteluun liittyviä ongelmia. 

Tunneperheisiin sisällytetään tunteita, joilla on yhteisiä tyypillisiä piirteitä tai ikään kuin yh-

teinen teema, mutta jotka vaihtelevat vivahteissaan. (Ekman 1992, 1994; Kokkonen 1997.) 

 

Tunteita voidaan jaotella ja tutkia myös niin sanotulla tunteiden nelikentällä kahden ulottu-

vuuden, aktivaatiotason ja valenssin eli sävyn, mukaan. (Barrett & Russell 1998; Coren & 
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Russell 1992; Russell 1980). Korkean aktivaatiotason tunteet, kuten ilo ja viha, nostavat ni-

mensä mukaan tunteen kokijan aktiivisuutta, päinvastoin kuin matalan aktivaatiotason tunteet, 

joiksi muun muassa pelko, suru ja hellyys luokitellaan. (esim. Barrett & Russell 1998; Castel-

lano, Villalba & Camurri 2007; Russell 1980; Wallbott 1998.) Sävy viittaa tunteen miellyttä-

vyyteen tai epämiellyttävyyteen; sävyn perusteella tunteita voidaan luokitella niin sanotusti 

kielteisiksi tai myönteisiksi. Sävyltään esimerkiksi ilo ja hellyys luokitellaan miellyttäviksi, 

myönteisiksi, tunteiksi, kun taas suru ja viha ovat epämiellyttäviä, kielteisiä tunteita. (Barrett 

& Russell 1998; Castellano ym. 2007; Larsen 2000.) Tunteita jaotellaan neljään eri ryhmään: 

miellyttävä/korkea aktivaatiotaso, epämiellyttävä/korkea aktivaatiotaso, miellyttävä/matala 

aktivaatiotaso ja epämiellyttävä/matala aktivaatiotaso (Barrett & Russell 1998; Coren & Rus-

sell 1992; Russell 1980).  Lisäksi tunnekokemuksia tutkittaessa on kiinnitetty huomiota tun-

teen voimakkuuteen (Clore 1994; Wallbott 1998). Cloren (1994) mukaan tunteen voimakkuus 

vaihtelee sen mukaan, millaisen arvon tunteen kokija antaa kullekin tunteen synnyttämälle 

ärsykkeelle. 

 

Tunteita ja niiden ilmaisua on tutkittu monenlaisin tutkimusasetelmin; laboratorioissa tunteita 

on pyritty tuottamaan tutkittavissa esimerkiksi valokuvien (esim. Niedtfelt ym. 2010), video-

katkelmien (esim. Gross 1998; Rohrmann ym. 2009), äänitteiden (Bull 1987, Bull 1983,48 

mukaan) ja musiikin (Janssen ym. 2008; Vuoskoski & Eerola 2012) avulla sekä pyytämällä 

tutkittavia palauttamaan mieleensä tunnepitoisia muistoja (Niedenthal, Krauth-Gruber & Ric 

2006, 28-29). Toisaalta tutkimuksissa voidaan pyrkiä tarkastelemaan tunteita, joita ei erityi-

semmin stimuloida, vaan joita tutkittavat tuntevat jo valmiiksi (Niedenthal ym. 2006, 29-36). 

Näkökulmasta riippuen voidaan tutkimuksessa kiinnittää enemmän huomioita esimerkiksi 

tunteen aiheuttamaan aktiivisuuteen elimistössä (ks. esim. Levenson 1994; Panksepp 1994) tai 

tunteiden ilmaisuun (esim. Boone & Cunningham 2001).   

 

2.2 Tunteiden ilmaiseminen liikkeessä 

 

Tunteita voidaan kokea ilman niiden ilmaisua, mutta on luonnollista, että tunteita ilmaistaan 

vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa (Guerrero ym. 1998). Tunteet ovat luonteeltaan 

sosiaalisia reaktioita. Usein ne välittyvätkin automaattisesti toisille ihmisille erilaisten tun-

neilmausten kautta. (Nummenmaa 2010, 76.) Tunteiden kokeminen ja ilmaisu ovat kuitenkin 

toisistaan erillisiä; joku voi ilmaista tunnetta, jota ei kuitenkaan koe, ikään kuin esittää tunnet-

ta (Eerola & Saarikallio 2010). Samoin yksilö voi tuntea jonkin tunteen, mutta olla ilmaise-
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matta sitä, tai ainakin pyrkiä siihen. Osaa tunteista, etenkin niiden ollessa voimakkaita, on 

kuitenkin hyvin vaikea peittää, ja monessa tapauksessa tunteiden ilmaiseminen niiden peittä-

misen sijaan edistää yksilön hyvinvointia. (Nummenmaa 2010, 103-104.) Tunteiden ilmaisu 

voi olla yksityistä, spontaania tai suunniteltua viestintää (Guerrero ym. 1998). Tunteet ja nii-

den ilmaiseminen säätelevät ihmisten välisen vuorovaikutuksen kulkua (Kokkonen 2010, 14).  

 

Tunteita ilmaistaan niin sanallisesti kuin sanattomasti. Sanattomasti tunteita ilmaistaan esi-

merkiksi kasvonilmeiden (Eisenberg 1998, 6; Knapp & Hall 2007) äänensävyn, intonaation, 

silmien ja katseen liikkeiden, pupillien koon, eleiden, raajojen liikkeiden, kosketuksen, asen-

tojen, etäisyyden ja vaatteiden välityksellä (Bull 1983, 1; Knapp & Hall 2007, 8; Kokkonen 

2010, 14; Nummenmaa 2010, 76-103; Sheflen 1980, 17-18). Sanatonta tunteiden ilmaisua voi 

olla myös kehon reaktiot, aggressiivinen käyttäytyminen tai tunteen purkautuminen esimer-

kiksi huutamisen tai itkemisen kautta (Eisenberg 1998, 6). 

 

Ihminen on aidoimmillaan kommunikoidessaan kehollaan (Ajo 2001; Cohen 1998, 315; Wil-

son 1997, 230–231). Kehon liikkeillä on valtava potentiaali ilmaista ajatuksia, tunteita ja risti-

riitoja, niin tiedostamatta kuin tiedostetustikin. Kehon kautta on vuosisatojen ajan välitetty 

sukupolvelta toiselle uskonnollisia rituaaleja, perinteitä ja käyttäytymismalleja. (Levy 1988.) 

Todennäköisesti kehon avulla tapahtuva tunneviestintä on kehittynyt paljon ennen kasvonil-

meitä (Nummenmaa 2010, 100). Aikaisemmin ajateltiin, että keho ja sen liikkeet viestittävät 

lähinnä tunteen voimakkuutta, ja muut ilmaisukanavat välittäisivät itse tunteen (mm. Ekman 

1965). Ehkä siitä syystä tutkimus liikkeiden ilmaisevuudesta on jäänyt vähäisemmäksi suh-

teessa muihin tunteiden ilmaisutapoihin (Nummenmaa 2010, 100). Myöhemmin on kuitenkin 

osoitettu, että tunteita on mahdollista ilmaista myös pelkästään asentojen ja liikkeiden kautta 

(esim. Atkinson, Dittrich, Gemmell & Young 2004; De Meijer 1991; Lustig & Koester 1993, 

85; Montepare, Koff, Zaitchik & Albert 1999; Pitterman & Nowicki 2007). Keho, ja etenkin 

liikkeet (Atkinson ym. 2004), näyttäisivät silti ilmaisevan nimenomaan tunteen voimakkuutta 

muita kanavia paremmin (Wallbott 1998). Larsen (2000) arvelee, että mielialat tulevat ilmi 

ennen kaikkea kehon liikkeissä. Tuore tutkimus onkin osoittanut, että ne heijastuvat liikkei-

siin esimerkiksi tanssissa (Saarikallio ym. painossa).  

 

Tunteiden ilmaisuprosessissa on mukana tunteiden ilmaisija, tunne ja tunteen vastaanottaja. 

Liikkeellisessä tunneviestinnässä tunne tulee ”koodata” näkyvään muotoon, esimerkiksi liik-

keeksi tai asennoksi. Tunne ilmaistaan liikkeessä. Viestin vastaanottajan tulee osata tulkita 
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näitä ”koodeja”, lukea liikkeen sisältämä tunne. (Buck 1984, 15-21.) Tarkemmin asentojen ja 

liikkeiden tunneilmaisevuutta tutkineet Dael, Mortillaro ja Scherer (2011) osoittivat, että tun-

teita ”koodattiin” liikkeisiin hyvin monella eri tavalla, kuten pään asennon vaihtelun, käsien 

symmetrisen tai epäsymmetrisen liikkeen tai keskivartalon nojaamisen avulla. Toisin sanoen 

tunne ilmaistaan liikkeessä erilaisilla liikeominaisuuksilla ja niitä muuntelemalla (Wallbott 

1998). 

 

Tunteiden ilmaisuun ja tunneilmaisun tulkintaan vaikuttavat vallitsevan kulttuurin hyväksy-

mät tunteiden esittämissäännöt (Buck 1984, 19; Lustig & Koester 1993, 180; Nummenmaa 

2010, 89). Esimerkiksi eri kulttuuritaustasta tulevien ihmisten etäisyys toisiinsa vaihtelee hy-

vin paljon riippuen kulttuurista (Buck 1979, 301; Lustig & Koester 1993, 188). Andersen 

(1999, 64) arvelee myös esimerkiksi, että pohjoisessa asuvat kansat ovat kehon liikkeissään 

keskimäärin nopeampia kuin etelässä asuvat. Myös lasten tunneilmaisun kehitykseen vaikut-

taa olennaisesti kohtaaminen ilmaisukulttuurin kanssa, ovathan esittämissäännöt opittuja käyt-

täytymismuotoja (Korkiakangas 1998, 193; Lustig & Koester 1993, 180; Nummenmaa 2010, 

89).  

 

Vallitsevan kulttuurin lisäksi tunteen ilmaisijan sukupuoli, kyseessä oleva tunne, sosiaalinen 

tilanne ja kohdehenkilö vaikuttavat tunteiden ilmaisuun (Hale, Sunar & Ataca 2011; Safdar 

ym. 2009). Liikkeellisen tunneilmaisun tutkimuksessa De Meijer (1991) osoitti, että miesil-

maisija arvioitiin systemaattisesti aggressiivisemmaksi kuin samaa tunnetta kehollaan ilmai-

seva nainen. Kyseessä oleva tunne vaikuttaa sen ilmaisutapaan, -voimakkuuteen ja käytettyyn 

ilmaisukanavaan (App, McIntosh, Reed  & Hertenstein 2011; Hale ym. 2011; Safdar ym. 

2009). App ym. (2011) mukaan sosiaalisia tunteita ilmaistaan mieluiten kehon liikkeiden ja 

asentojen kautta, kun taas perustunteita kasvonilmeiden kautta. Mielenkiintoisesti tässä tutki-

muksessa havaittiin, että tunneilmaisujen tunnistaminen oli täsmällisintä silloin, kun ilmaisija 

sai käyttää kullekin tunteelleen mieluisinta ilmaisutapaa (App ym. 2011).  

 

Tunteiden esittämisääntöjen tunteminen on tärkeää yksilön hyvinvoinnin kannalta, sillä joskus 

niiden rikkominen saattaa haitata sosiaalisia suhteita ja aiheuttaa ristiriitoja (Butler ym. 2003; 

Nummenmaa 2010, 104). Pääasiassa tunteiden ilmaiseminen on kuitenkin hyödyllistä yksilöl-

le ja hänen hyvinvoinnilleen. Niiden ilmaiseminen helpottaa vuorovaikutusta muiden ihmisten 

kanssa. (Nummenmaa 2010, 104.) Tunteiden tarkoituksenmukainen ilmaiseminen onkin yh-

teydessä prososiaaliseen käyttäytymiseen (Rydell, Thorell & Bohlin 2007).   
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Toisaalta tunteiden jatkuva peittäminen tai niiden vähäinen ilmaiseminen on haitallista ter-

veydelle (Consendine, Magai & Bonanno 2002; Gross & John 2003; Nummenmaa 2010). Se 

kuormittaa kehoa lisäämällä esimerkiksi sydän- ja verisuonijärjestelmän aktiivisuutta (Butler 

ym. 2003; Gross 2002) ja heikentämällä tilapäisesti kognitiivisten toimintojen, kuten muistin 

toimintaa (Butler ym. 2003; Nummenmaa 2010.) Tunteita vähemmän ilmaisevia ihmisiä pide-

tään myös vähemmän miellyttävinä, heillä on vähemmän ystävyyssuhteita ja suppeammat 

sosiaaliset verkostot verrattuna niihin, jotka ilmaisevat tunteitaan runsaammin. Vaikuttaa 

myös siltä, että tällaiset yksilöt myös kokevat vähemmän myönteisiä tunteita. (Gross & John 

2003.) Kielteisten tunteiden peittäminen ja puutteellinen säätely voivat kääntyä sisäänpäin 

suuntautuvaksi ongelmakäyttäytymiseksi ja näkyä masentuneisuutena, ahdistuneisuutena ja 

syrjäänvetäytymisenä (Hill, Degnan, Calkins & Keane 2006; Rydell ym. 2007). 

 

2.3 Liikeominaisuudet tunteiden ilmaisukanavina  

 

Wallbott (1998) osoitti, että on olemassa joitakin liike- ja asento-ominaisuuksia, joiden perus-

teella voimme tunnistaa ja nimetä tiettyjä tunteita liikkeestä. Tutkimuksissa onkin pyritty sel-

vittämään, millaisilla liikkeillä tai liikeominaisuuksilla ilmaistaan mitäkin tunnetta. Kysymyk-

sen selvittämiseksi on tunteita ilmaisevista liikkeistä havainnoitu ja analysoitu hyvin monen-

laisia liikeominaisuuksia ja monenlaisin menetelmin, kuten seuraavasta taulukosta 1. ilmenee. 

 

 

 



       

 

      (jatkuu) 

TAULUKKO 1. Tutkimuksia tunteiden ilmaisemisesta liikkeessä 

Tutkijat Havainnoijat Havainnoinnin kohde Liikeominaisuudet/ 

Analyysitapa 

Päätulos 

Bull 1987 

(Bull 1983, 

48 mukaan) 

Tutkijat Tutkittavat kuuntelivat 

emotionaalisia äänit-

teitä, minkä aikana 

heitä tarkkailtiin. 

Pään asento, jalkojen asento, 

vartalon kallistuminen 

Äänitteiden emotionaalinen sisältö muokkasi 

tutkittavan asentoa. Tunnesisällön ja liikkeiden 

välillä oli yhteys. Pään alaspäin painaminen lii-

tettiin suruun, eteenpäin nojaaminen kiinnostuk-

seen ja innostumiseen. 

De Meijer 

1991 

21 naista, 21 

miestä, ikä 18-

32 vuotta 

Tutkittavia pyydettiin 

havainnoimaan mie-

hen ja naisen aggres-

sion ja surun ilmaisuja 

tanssissa. 

vartalon kallistuminen, käsien 

liike, vertikaalinen liike, sagit-

taalinen liike, voima, nopeus, 

liikkeen suuntaaminen  

Sukupuoli vaikutti tunteen ilmaisemiseen 

/koodaamiseen, mutta ei sen tulkintaan. Mies 

ilmaisija havainnoitiin aggressiivisemmaksi kuin 

nainen. Aggressiivinen liike: kumartunut, avattu, 

taaksepäin suuntautuva, voimakas, nopea ja epä-

suora; Surullinen liike: kumartunut, suljettu, 

alaspäin suuntautuva, kevyt, hidas ja suora 

Aronoff, 

Woike & 

Hyman 1992 

Tutkijat Videonäytteet baletti-

tansseista.Videoilta 

analysoitiin liikesarjo-

ja, joiden tarkoitukse-

na oli välittää samaa 

emotionaalista sisältöä 

Kehon asento/ muoto: diagonaa-

linen, pyöreä; käsien asento/ 

muoto: kulmikas, pyöreä, suora; 

liikkeen reitin muoto: kulmikas, 

pyöreä, suora 

Diagonaaliset ja kulmikkaat liikkeet ilmaisevat 

uhkaa ja pyöreät, kaarevat kuviot viittaavat läm-

pöön tai ystävällisyyteen. 

Amaya, Bru-

derlin & 

Calvert 1996 

Tutkijat Koputusliike, joka 

tehtiin vihaisesti, su-

rullisesti ja neutraalisti  

Liikeominaisuudet aika ja liike-

laajuus. Liikkeet tallennettiin 

infrapunakameroilla.  

Vihaisesti, surullisesti ja neutraalisti tehdyt ko-

putusliikkeet erosivat toisistaan ajan ja liikelaa-

juuden suhteen.  

Tutkijat kehittivät menetelmän, jolla tehdä emo-

tionaalisia kehollisia ilmaisuja sisältäviä animaa-

tioita. 



 

 

 

Taulukko 1. jatkuu       

      (jatkuu) 

Brownlow & 

Dixon 1997 

32 naista, 32 

miestä, joista 

puolet tanssia 

harrastaneita, 

puolet tanssia 

harrastamatto-

mia 

Tutkittavat havainnoi-

vat surullista ja iloista 

videoitua tanssinäytet-

tä, joista oli rajattu 

näkymään vain tanssi-

joiden päänivelet.   

Liikkeen muoto: jäykkä – sula-

va, liioiteltu – ei liioiteltu, jän-

nittynyt – rentoutunut, energinen 

– vähäenerginen, suljet-

tu/rajoittunut – avattu/vapaa 

liike 

 

Iloinen tanssi kuvailtiin avoimeksi, vapaaksi, 

voimakkaaksi, lähestyttäväksi ja liioitelluksi; 

surullinen tanssi vähäenergiseksi, suljetuksi, si-

dotuksi. 

Tutkimuksessa tanssijoiden arviot erosivat lajia 

harrastamattomista.  

Wallbott 

1998 

Koulutetut 

havainnoijat ja 

näyttelijä-

opiskelijat 

224 videonäytettä, 

joilla 12 mies- ja nais-

näyttelijää ilmaisi 14 

eri tunnetta. 

Vapaasti kirjattavissa, vertailu-

vaiheessa jaettiin ominaisuuksiin 

kehon osien perusteella 

Tunteilla havaittiin olevan niille tyypillisiä liike-

ominaisuuksia, jotka kuitenkin osittain jakautui-

vat useammalle eri tunteelle; samoin tunteet se-

koittuivat toisiinsa.  

Montepare, 

Koff, Zait-

chik & Al-

bert 1999 

41 18-22 –

vuotiasta nuor-

ta aikuista ja 

41 65-89 –

vuotiasta 

ikääntynyttä 

aikuista 

Tutkittavat havainnoi-

vat videoilta näytelty-

jä tilanteita, joista 

heidän tuli tunnistaa 

näyttelijöiden liik-

keestä tunnesisältöä. 

Toisessa osiossa tut-

kittavat havainnoivat 

liikeominaisuuksia. 

Muoto, tempo, voima ja suunta; 

Dikotominen asteikko: sula-

va/nykivä, pidätetty/vapaa, hi-

das/nopea, pehmeä/kova, laa-

ja/suppea liikelaatu, runsaas-

ti/vähän liikettä  

Ikääntyvät aikuiset tunnistivat tunteita tarkem-

min kuin nuoret aikuiset. Onnellisuus yhdistet-

tiin suhteellisen nykivään, vapaaseen, nopeaan, 

kovaan, laajaan liikelaatuun ja liikkeiden runsau-

teen; vihan tunne näihin ja lisäksi jäykkään liike-

laatuun; suru hyvin pehmeään, irtonaiseen, hitaa-

seen, suppeaan liikkeeseen ja liikkumattomuu-

teen.  

Boone & 

Cunningham 

2001 

Tutkijat 4- ja 8 –vuotiaita lap-

sia pyydettiin ilmai-

semaan musiikissa 

olevaa tunnetilaa (ilo, 

viha, suru, pelko) 

tanssiessaan nallen 

kanssa.  

kasvon ilme, voima, pyöriminen, 

liikevariaatio, tempo, ylöspäin 

suuntautuva liike 

Lapset vaihtelivat liikkeitä ja niiden ominaisuuk-

sia eri tunteita ilmaistessaan. 

Pelko ja suru: hidas, pehmeä, virtaava, kevyt 

liike, vähäinen pyöriminen ja liikevariaatio; Viha 

ja ilo: voimakas liike, pyöriviä ja ylöspäin suun-

tautuvia liikkeitä, runsas liikevariaatio   



 

 

 

Taulukko 1. jatkuu       

      (jatkuu) 

Pollick, Pat-

erson, Bru-

delin & San-

ford  2001 

28 opiskelijaa Kaksi näyttelijää il-

maisi 10 eri tunnetilaa 

juomis- ja koputus-

liikkeissä, liikkeitä 

havainnoitiin. 

Nopeus, kiihtyvyys ja liikevirta-

us (sulavuus/nykivyys) 

Viha: nopea, voimakas kiihtyvyys, nykivä; Ilo: 

nopea, voimakas kiihtyvyys, nykivä; Suru: hidas, 

pehmeä ja virtaava liike 

Sawada, Su-

da & Ishii 

2003 

22 naisopiske-

lijaa 

3 tanssijan käden lii-

ke, jonka tavoitteena 

ilmaista iloa, surua ja 

vihaa liikeominai-

suuksia varioiden. 

nopeus, kiihtyvyys, sormien 

kulkema liikerata 

Eri tunnetilat tunnistettiin liikkeistä. Vihaa ja 

iloa ilmaistiin nopealla ja kiihtyvällä liikkeellä, 

vihalla oli nopeampi kiihtyvyys kuin ilolla; surua 

ilmaistiin hitaalla liikkeellä. 

Atkinson, 

Tunstall & 

Dittricht 

2007 

4 mies- ja 28 

naisopiskelijaa 

Videonäytteet, joissa 

ilmaistiin vihaa, in-

hoa, pelkoa, iloa ja 

surua koko vartalon 

liikkeillä 

Liikkeen muoto, rakenne ja sen 

vaihtelu; liikkeen kinetiikka: 

nopeus, kiihtyvyys, liikevirtaus; 

liikkeen dynamiikka: liikeomi-

naisuudet suhteessa massaan ja 

voimaan 

Tunteiden tunnistaminen on yhteydessä kine-

maattisiin ja dynaamisiin liikeominaisuuksiin. 



 

 

 

Taulukko 1. jatkuu       

      (jatkuu) 

Castellano, 

Villalba, 

Camurri 

2007 

 

Tutkijat Videonäytteet, joissa 

neljä miestä ja neljä 

naista tekevät saman 

eleen pyrkien ilmai-

semaan vihaa, epätoi-

voa, kiinnostusta, mie-

lihyvää, surua, ärsy-

tystä, iloa ja ylpeyttä.  

Liikkeen määrä, kehon jännityk-

sen määrä, nopeus, kiihtyvyys, 

käden liikkeen virtaavuus  

Menetelmällä ei pystytty erottamaan kaikkia 

kahdeksaa tunnetta ja analyysiin sisällytettiin 

vain vihan, ilon, mielihyvän ja surun tunteet. 

Liikkeen määrä oli tunteita parhaiten erotteleva 

liikeominaisuus, huonoin kehon jännityksen 

määrä. Tunteet, jotka kuuluivat samaan aktivaa-

tiotason luokkaan (ks. luku 2.1), kuten ilo ja vi-

ha, sekoitettiin todennäköisemmin keskenään 

kuin samaan sävyluokkaan kuuluvat tunteet. Se-

kä sävyllä että aktivaatiotasolla näyttäisi olevan 

yhteys tunteiden tunnistamiseen liikkeiden poh-

jalta.  

 

Dahl & Fri-

berg 2007 

10 miestä ja 10 

naista 

Äänettömät vi-

deonäytteet, joissa 

muusikot soittivat 

kappaleita, joissa il-

maistiin iloa, surua, 

vihaa ja pelkoa. Vide-

oista rajattiin näkyviin 

ja analysoitiin vuoro-

tellen koko vartalo, 

vain keskivartalo, var-

talo ilman käsiä ja 

pää. 

Liikkeen laajuus, nopeus, virtaa-

vuus, symmetrisyys 

Ilo, suru ja viha tunnistettiin niin koko kehon 

liikkeistä kuin kehon osien liikkeistä, mutta pel-

koa ei tunnistettu. 

Ilo ja viha ilmaistiin melko saman lailla laajoilla, 

nopeilla ja jäykillä liikkeillä; surua ilmaistiin 

pienillä, hitailla, virtaavilla ja säännöllisillä liik-

keillä. 



 

 

 

Taulukko 1. jatkuu       

      (jatkuu) 

Gross, Crane 

& Fredrick-

son 2010 

21 nais- ja 14 

mies-

opiskelijaa 

Videoitu koputusliike, 

liikesarjat ilmaisivat 

vihaa, huolta, surua, 

iloa, ylpeyttä tai tyy-

tyväisyyttä.  

Labanin liikelaatuanalyysi: tila, 

aika, voima, liikevirtaus sekä 

keskivartalon ja raajojen muoto; 

Koko kehon kinemaattinen ana-

lyysi: liikkeen kesto, käden nou-

suaika, koputus-aika, laskuaika, 

koputusten tiheys, 

koputuskierron kesto, liikkeen 

vaihtelu, koukistuksen ja ojen-

nuksen maksiminopeudet 

Kielteiset tunteet tunnistettiin paremmin kuin 

myönteiset; Pään pysty asento yhteydessä ylpey-

teen ja iloon 

Luck, Toivi-

ainen & 

Thompson 

2010 

16 naista, 8 

miestä 

Kahden musiikkiteos-

ta ohjaavan kapelli-

mestarin eleet 

Havainnoijat tarkkailivat liik-

keen ilmaisevuutta, sävyä (miel-

lyttävä/epämiellyttävä), aktivaa-

tiotasoa ja voimakkuutta. Näitä 

arvioita verrattiin infrapunaka-

meroiden avulla tallennettuihin 

11 liikeominaisuuteen. 

Liikkeet, joiden liikelaajuus, vaihtelu ja nopeus 

olivat suurempia, arvioitiin ilmaisevammiksi 

kuin muut. 



 

 

 

Taulukko 1. jatkuu       

      (jatkuu) 

Dael, Mortil-

laro, Scherer 

2011 

10 miestä ja 10 

naista 

10 ammattinäyttelijän 

videoituja tunneil-

maisuja 12 tunteesta. 

49 eri liike- ja käyttäytymis-

kategoriaa, joista muodostettiin 

yhteensä 16 faktoria. 

Kaikki tunteet olivat tunnistettavissa ja erotelta-

vissa toisistaan. 

Broughton & 

Stevens 2012 

4 ammattimuu-

sikkoa 

16 videonäytettä kah-

den marimban soitta-

jan esityksistä 

Labanin liikelaatujen analyysi: 

tila, voima, aika, liikevirtaus 

Labanin liikelaatujen analyysia voidaan soveltaa 

muusikkojen ilmaisevien liikkeiden tutkimukses-

sa. 

Burger, Saa-

rikallio, 

Luck, 

Thompson & 

Toiviainen 

2012 

Tutkijat 60 aikuista, jotka liik-

kuivat vapaasti 30 eri 

musiikkinäytteeseen, 

jotka ilmaisivat jotain 

perustunnetta. 

Liikemateriaali tallennettiin inf-

rapunakameroilla ja menetelmän 

avulla liikkeistä analysoitiin 

seuraavat liikeominaisuudet: 

torson asento, käsien ja pään 

kiihtyvyys, liikkeen virtaavuus, 

kehon kiertoliike, liikkeen mo-

nimuotoisuus 

Liikkeistä analysoidut liikeominaisuudet erosivat 

merkitsevästi toisistaan eri tunteita ilmaiseviin 

musiikkeihin liikuttaessa.  

 

Gross, Crane 

& Fredrick-

son 2012 

30 opiskelijaa 142 videonäytettä 16 

opiskelijasta kävele-

mässä eri tunnetilois-

sa; viha, ilo, tyytyväi-

syys, suru, neutraali. 

Havainnoitiin edestä 

ja sivulta. 

Labanin liikelaatujen analyysi: 

raajojen ja ylävartalon muoto, 

tila, voima, aika, liikevirtaus. 

Koko kehon kinemaattinen ana-

lyysi: kävely nopeus, askelpi-

tuus, tahti, useampia nivelkulmia 

Harjaantumattomat havainnoijat tunnistivat tun-

netilat kävelyistä. 

Suru poikkesi Labanin liikeanalyysin ominai-

suuksien kohdalla huomattavasti muiden tuntei-

den ilmaisuista. 

Iloinen ja vihainen kävely olivat nopeampia kuin 

surullinen kävely. 



 

 

 

Taulukko 1. jatkuu       

       

Saarikallio, 

Luck, Bur-

ger, Thomp-

son & Toivi-

ainen (pai-

nossa) 

Tutkijat 60 nuorta aikuista, 

jotka tanssivat 30 eri 

musiikkiin vapaasti. 

Liikemateriaali tallennettiin inf-

rapunakameroilla ja menetelmän 

avulla liikkeistä analysoitiin 

useampia eri liikeominaisuuksia. 

Subjektiivisesti koetut mielialat voidaan jäljittää 

liikkeistä spontaanissa tanssissa. Myönteinen 

mieliala näkyi etenkin käsien liikkeiden nopeu-

dessa, runsaassa vaihtelussa ja avatussa liikkees-

sä, pään nopeassa liikkeessä sekä yleisesti liik-

keen moninaisuudessa. Kielteinen mieliala ei 

erottunut liikkeissä tilastollisesti merkitsevästi, 

mutta oli pääasiassa vastakohtainen myönteisten 

mielialojen liikeominaisuuksille. 
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Kuten taulukosta 1. ilmenee, tunteita ilmaisevien liikkeiden havainnointi ja analysointi voivat 

olla laadullista, jolloin havainnoidaan pääasiassa liikkeen muotoa. Havainnoijat kirjaavat ylös 

ja kuvailevat esimerkiksi videolta näkemäänsä liikemateriaalia ja luokittelevat näkemiään 

liikkeitä niiden ominaisuuksien mukaan. (esim. Aronoff ym. 1992; De Meijer 1991.) Perintei-

sesti laadullisessa havainnoinnissa on käytetty apuna Labanin liikeanalyysiä ja hänen määrit-

tämiään liikefaktoreita, jotka ovat aika, voima, tila ja liikevirtaus (Ajo 2001, 17; Broughton & 

Stevens 2010; Gross ym. 2010, 2012; Levy 1988, 109–111). Brouhgton ja Stevens (2010) 

totesivatkin Labanin liikelaatujen analyysin luotettavaksi menetelmäksi tarkastella esimerkik-

si muusikkojen tunteita ilmaisevia liikkeitä musiikkiesityksen aikana. Analyysissa liikkeitä 

tarkastellaan arvioiden, ovatko ne äkillisiä vai jatkuvia (aika), voimakkaita vai kevyitä (voi-

ma), suoria vai epäsuoria (tila) sekä pidätettyjä vai vapaita (liikevirtaus). Lisäksi liikkeen 

muotoa analysoidaan suhteessa kehon liikkeisiin tilassa ja eri suunnissa. Liike voi olla verti-

kaalia (alaspäin–ylöspäin), horisontaalista (levenevää–kapenevaa) tai sagittaalista (lähesty-

vää–loittonevaa). (Broughton & Stevens 2012.) Labanin liikeanalyysia on käytetty hyvin pal-

jon ilmaisevan liikkeen tunnistamiseen ja kuvailemiseen sekä erilaisten sovellusten kuten 

tanssiterapian pohjana (Ajo 2001, 17; Levy 1988, 109–111; Meekums 2002, 29–32). 

 

Toisaalta liikkeitä voidaan analysoida määrällisesti mittaamalla liikkeiden erilaisia fysikaali-

sia ominaisuuksia. Se, mitä ominaisuuksia analyysiin sisällytetään, ei ole tutkimuskentällä 

vakiintunut (ks. taulukko 1.). Kineettisessä analyysissa havainnoidaan mitattavia ominaisuuk-

sia, kuten liikkeen nopeutta ja kiihtyvyyttä, tai liikkeestä tarkastellaan sen dynamiikkaa eli 

liikkeen painovoima- ja voimakkuusominaisuuksia (esim. Atkinson ym. 2007; Gross ym 

2010; Pollick ym. 2001; Sawada ym. 2003 ). Atkinsonin ym. (2007) mukaan pelkästään liik-

keiden kineettinen havainnointi riittää perustunteiden tunnistamiseen, vaikka liikkeen muo-

dollakin lienee merkitystä. Kineettistä analyysia voidaan tehdä myös tietyille kehonosille tai 

raajoille erikseen (Pollick ym. 2001; Sawada ym. 2003). Esimerkiksi Sawada ym. (2003) 

osoittivat, että tanssijat voivat ilmaista eri tunteita samalla käsivarren liikkeellä muuntelemalla 

liikeominaisuuksia kuten nopeutta ja kiihtyvyyttä. Tunteet olivat myös erotettavissa toisis-

taan.  

 

Lisäksi on toteutettu tutkimuksia, joissa liikkeitä analysoidaan samanaikaisesti niin laadulli-

sesti kuin määrällisesti (esim. Atkinson ym. 2007; Gross ym. 2010, 2012; Luck ym. 2010). 

Esimerkiksi Gross ym. (2012) analysoivat liikettä laadullisesti Labanin liikeanalyysin pohjalta 
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ja sen rinnalla määrällisesti tekemällä kinemaattisen analyysin liikkeestä. Labanin liikeana-

lyysia voidaan käyttää myös esimerkiksi määrällisen liikeanalyysin viitekehyksenä, kuten 

Luopajärvi (2012) menetteli tutkielmassaan.  

 

Systemaattisia tuloksia siitä, millainen liike ilmaisee mitäkin tunnetta, on vaikea esittää muun 

muassa havainnointitekniikoiden moninaisuuden takia (ks. taulukko 1.), vaikka yksittäisissä 

tutkimuksissa tunteet voidaan selvästi erottaa toisistaan liikkeiden perusteella. Näyttäisi kui-

tenkin siltä, että iloa ilmaistaisiin pääasiassa nopeilla, erotelluilla, kiihtyvillä, laajoilla sekä 

monipuolisilla ja vaihtelevilla, usein käsivarsien (Boone & Cunningham 1998) liikkeillä 

(Amaya ym. 1996; Boone & Cunningham 2001; Dahl & Friberg 2007; Gross ym. 2012; Mon-

tepare ym. 1999; Pollick ym. 2001; Sawada ym. 2003). Ilman varsinaisesti pyydettyä tun-

neilmaisua musiikista havaittu tunne vaikuttaa samankaltaisesti sen tahdissa tehtyyn liikkee-

seen; Burgerin ym. (2012) tutkimuksessa iloiseen musiikkiin liikuttiin monipuolisesti ja ke-

hon kiertoliike oli yhteydessä musiikista havaittuun ilon tunteeseen. 

 

Myös vihan tunnetta ilmaistaan nopeilla, jäykillä, kovilla, erotelluilla, kiihtyvillä, laajoilla 

sekä monipuolisilla liikkeillä. Näyttäisi siltä, että vihan ja ilon ilmaisut liikkeessä ovat melko 

samankaltaisia (Amaya ym. 1996; Boone & Cunningham 2001; Dahl & Friberg 2007; Gross 

ym. 2012; Montepare ym. 1999; Pollick ym. 2001; Sawada ym. 2003). Tutkimuksissa liik-

keet, joilla ilmaistiin vihaa, olivat kiihtyvämpiä (Sawada ym. 2003), nopeampia, epäsäännöl-

lisempiä (Dahl & Friberg 2007), nykivämpiä (Dahl & Friberg 2007; Montepare ym. 1999) 

jäykempiä ja kovempia (Montepare ym. 1999) kuin iloa ilmaisevat liikkeet. Burgerin ym. 

(2012) tutkimuksessa vihaiseen musiikkiin liikuttaessa ei havaittu kehon kiertoliikettä, toisin 

kuin iloiseen musiikkiin liikuttaessa.  

 

Ilon ja vihan liikeilmaisujen samankaltaisuutta voisi selittää tunteiden aktivaatiotasojen sa-

mankaltaisuudella (esim. Barrett & Russell 1998; Wallbott 1998; ks. luku 2.1). Castellanon 

ym. (2007) mukaan eri aktivaatiotason tunteiden ilmaisut eroavat toisistaan nimenomaan liik-

keiden määrän suhteen. He huomasivat, että niin vihan kuin ilon ilmaisuissa liikkeiden määrä 

oli suuri. Wallbott (1998) huomasi lisäksi, että sekä vihan että ilon ilmaisuille oli tyypillistä 

kohotetut hartiat, mitä ei ilmennyt minkään muun tunteen kohdalla. Sekä kulmikkaita (Pollick 

ym. 2001), että pyöreitä (Boone & Cunningham 2001) liikkeitä on toisaalta ristiriitaisesti ku-

vattu vihaa ja iloa ilmaiseviksi liikkeiksi. Aronoff ym. (1992) puolestaan esittävät, että diago-
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naaliset ja kulmikkaat liikkeet ilmaisevat uhkaa ja pyöreät, kaarevat kuviot viittaavat lämpöön 

tai ystävällisyyteen. 

 

Surua ilmaisevien liikkeiden kohdalla vallitsee suurempi yksimielisyys. Surua ilmaistaan hi-

tailla, pienillä, virtaavilla, pehmeillä ja säännöllisillä liikkeillä, jotka suuntautuvat usein alas-

päin, ovat vähäisellä energialla tuotettuja ja vaihtelevat vain vähän. (Boone & Cunningham 

2001; Dael ym. 2011; Dahl & Friberg 2007; Gross ym. 2012; Montepare ym. 1999; Pollick 

ym. 2001; Sawada ym. 2003; Wallbott 1998.) Samankaltaisesti liikutaan myös surulliseen 

musiikkiin (Burger ym. 2012). Suru yhdistetään myös suljettuihin ja kumartuneisiin asentoi-

hin, liikkumattomuuteen ja suoriin liikkeisiin (Brownlow & Dixon 1997; DeMeijer 1991). 

Mielenkiintoisesti Monteparen ym. (1999) tutkimuksessa neutraalit, tunnetta sisältämättömät, 

ilmaisut yhdistettiin samanlaisiin liikelaatuihin kuin surun ilmaisu, mikä saattaisi olla jälleen 

yhteydessä tunteen aktivaatiotasoon. Castellanon ym. (2007) mukaan surun ja mielihyvän 

ilmaisut muistuttivat toisiaan, etenkin kehon jännittyneisyyden suhteen. Tutkijat selittivät yh-

teyttä tunteiden kuulumisella samaan aktivaatiotason luokkaan. 

 

Myös muita tunteita, kuten pelkoa ja inhoa, ja niiden liikeilmaisua on tutkittu, mutta tulokset 

ovat verrattain ristiriitaisia tai epäluotettavia. Boone ja Cunninghamin (2001) tutkimuksessa 

pelko oli yhteydessä kevyeen, hitaaseen ja virtaavaan liikkeeseen. Olkapäiden tuonti eteen oli 

Wallbott’n (1998) tutkimuksessa tyypillistä inhon, epätoivon ja pelon ilmaisuille. Käsien 

ojentaminen sivuille, joita muiden tunteiden ilmaisuissa esiintyi hyvin vähän, oli taas tyypil-

listä kauhun ilmaisuille (Wallbott 1998). Burgerin ym. (2012) tutkimuksessa hellyyttä ilmai-

sevaan musiikkiin liittyi liikkujan eteenpäin kallistunut asento, hidas käsien ja pään kiihty-

vyys ja virtaava liike. 

 

2.4 Tunteiden tunnistaminen liikkeen pohjalta 

 

Tunteiden liikkeellisten ilmaisujen ja liikeominaisuuksien lisäksi tutkimuksissa on kiinnitetty 

huomiota siihen, mitkä tunteet tunnistetaan liikkeistä, ja ketkä pystyvät havaitsemaan ja tul-

kitsemaan näitä tunnevihjeitä. Atkinsonin ym. (2004) mukaan nimenomaan perustunteet oli-

sivat tunnistettavissa liikkeistä, mutta aihetta tulisi tutkia tarkemmin (ks. myös Atkinson, He-

berlein & Adolphs 2007). Ainakin tunteen sävy (tunteen kielteisyys vs. myönteisyys) on ha-

vaittavissa liikkeestä (esim. Dahl & Friberg 2007; Gross ym. 2010).  
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Vaikuttaa myös siltä, että jotkin tunteet ovat helpommin tunnistettavissa kehon vihjeistä kuin 

toiset. Viha, onnellisuus (Coulson 2004; Dael ym. 2011; Gross ym. 2012; Montepare ym. 

1999) ja mahdollisesti hilpeys (Dael ym. 2011) tunnistetaan liikkeistä ja asennoista muita tun-

teita luotettavammin ja todennäköisemmin. Coulsonin (2004) tutkimuksessa myös suru tun-

nistettiin täsmällisesti, päinvastoin kuin Dael’n ym. (2011) tutkimuksessa, jossa suru ja ärty-

neisyys tunnistettiin huonoiten. Yllättyneisyyden, pelon ja inhon kohdalla tutkimustulokset 

vaihtelivat niin ikään eri tutkimuksissa; joissain tutkimuksissa ne nimettiin huonosti tai ei 

ollenkaan (Coulson 2004; Dahl & Friberg 2007), ja toisissa yhtä hyvin kuin muutkin tunteet 

(Atkinson ym. 2007). Poikkeuksellisesti Dael’n ym. (2011) tutkimuksessa kaikki tutkimuk-

seen sisällytetyistä 12 tunteesta tunnistettiin liikkeiden perusteella, ja yhteisiä käyttäytymis- ja 

liikemalleja tunnistettiin eri tunteiden välillä. Tässä tutkimuksessa tunnistettavuuteen lienee 

vaikuttanut se, että havainnoinnissa kasvojen ilmeitä ei ollut kontrolloitu, kuten lähes kaikissa 

muissa tutkimuksissa, vaan päinvastoin analyysiin sisällytettiin esimerkiksi katseen suunta.  

 

Osa tunteiden ilmaisuista näyttää sekoittuvan toisiinsa. Dael’n ym. (2011) tutkimuksessa suru 

ja huolestuneisuus sekoitettiin usein epätoivoon, ja joissain tapauksissa paniikin omainen pel-

ko sekoitettiin iloon. Samoja tunteita ei kuitenkaan sekoitettu johdonmukaisesti kaikissa tut-

kimuksissa (kts. esim. Wallbott 1998). Inhoa ei Coulsonin (2004) tutkimuksessa tunnistettu 

ollenkaan, toisinaan ei myöskään pelkoa (Dahl & Friberg 2007). Tutkimustuloksiin vaikutta-

nee lisäksi muun muassa se, mitkä tunteet on sisällytetty tutkimukseen, ja miten tunteet ovat 

luokiteltu. Viha, ilo ja suru sisältyvät tutkimuksiin muita tunteita useammin. 

 

Tunteita tunnistetaan hyvin erilaisista liikemalleista. Tunteiden tunnistamisen on osoitettu 

onnistuvan ainakin staattisista kuvista, joissa kuvatulla ihmisellä on jokin tunnetta ilmaiseva 

asento (Atkinson ym. 2004; Coulson 2004), seisoma- ja istuma-asennoista (Pitterman & No-

wicki 2007), kävelystä (Gross ym. 2012; Janssen ym. 2008; Montepare & Zebrowitz-

McArthur 1988), käsivarsien liikkeestä (Pollick ym. 2001; Sawada ym. 2003), tanssiesityksis-

tä ja näytellyistä tilanteista, joissa kehon liikkeet ja eleet ovat tunneilmaisun kanavana 

(Aronoff ym. 1992; Boone & Cunningham 1998; Montepare ym. 1999; Wallbott 1998).  

 

Pitterman ja Nowicki (2007, ks. myös Nowicki & Duke 1994) vertasivat eri ryhmien kykyä 

tunnistaa tunteita asennoista. He osoittivat, että tunteiden tunnistaminen parani iän myötä; 
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vanhemmat tutkittavat tunnistivat tunteita tarkemmin kuin nuoremmat. Kuitenkin jo 4 -

vuotias kykenee tunnistamaan surun esimerkiksi tanssiesityksestä, ja 8 -vuotiaat onnistuivat 

surun lisäksi tunnistamaan myös pelon, ilon ja vihan sekä niiden voimakkuuden vaihtelut 

(Cunningham & Boone 1998). Pitterman ja Nowicki (2007) huomasivat myös, että tunteiden 

tunnistaminen liikkeestä sujui paremmin tanssijoilta verrattuna niihin, jotka eivät harrastaneet 

tanssia. Tämä viittaa siihen, että liikekielen lukemisessa voidaan harjaantua. 

 

Tunteiden onnistunut tunnistaminen näyttäisi olevan yhteydessä ihmisen kokonaisvaltaiseen 

hyvinvointiin. Esimerkiksi Pitterman ja Nowicki (2007) osoittivat tunteiden tunnistamisen 

olevan yhteydessä menestymiseen elämässä ylipäätään, kuten liike-elämässä. Jo alle kou-

luikäisten kyky tunnistaa tunteita ja ilmaista niitä sanattomasti helpottaa menestymistä ver-

taisryhmässä sekä ennustaa myöhempää myönteistä sosiaalista käyttäytymistä (Boyatzis & 

Satyaprasad 1994; Denham ym. 2003) ja helpottaa kouluun sopeutumista (Miller ym. 2003). 

Myönteinen sosiaalinen käyttäytyminen helpottaa hyvien ystävyyssuhteiden luomista, jotka 

taas vaikuttavat esimerkiksi koulumenestykseen (Webster-Stratton & Reid 2004). Tunteiden 

tunnistamista pidetäänkin yhtenä tunneälyn osana (esim. Mayer, Salovey & Caruso 2004; 

Schutte 2004). Tunneälyn on osoitettu olevan yhteydessä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen 

(Davis & Humprey 2012a,b; Lindebaum 2012; Schutte ym. 2007). Davis ja Humprey (2012) 

osoittivat esimerkiksi heikon tunneälyn ennustavan masennusta. 

 

Sen sijaan yksilöt, jotka kärsivät yksinäisyydestä, sosiaalisesta ahdistuksesta, heikosta itse-

tunnosta tai keskittymisvaikeuksista näyttävät tunnistavan tunteita sanattomista vihjeistä huo-

nommin (Pittermann & Nowicki 2007). On niin ikään osoitettu, että autistisilla ihmisillä on 

heikentynyt kyky tunnistaa tunteita liikkeistä (mm. Atkinson 2009). Mielenkiintoista on At-

kinsonin ym. (2007) havainto siitä, että ihmisillä, joiden pelon tunnistaminen kasvonilmeistä 

oli neurologisista syistä lähes täysin tuhoutunut, ei sitä vastoin ollut vaikeuksia tunnistaa pel-

koa, eikä muitakaan tunteita, kehon liikkeistä (Atkinson ym.2007).  

 

 

Lisäksi motorisilla vaikeuksilla ja tunneviestinnässä on osoitettu olevan jonkinlainen yhteys; 

motorisia vaikeuksia tai kömpelyyttä omaavilla on havaittu vaikeuksia tunneviestinnässä, 

kuten tunteiden tunnistamisessa (esim. Cummins, Piek & Dyck 2005; Iversen ym. 2007). 

Cummins’n ym. (2005) tutkimuksessa osoitettiin, että lapset, joilla oli motorisia vaikeuksia, 

tunnistivat huonommin tunteita kasvonilmeistä. Motorisista vaikeuksista kärsivillä lapsilla on 
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suurempi riski joutua syrjään sosiaalisista tilanteista, kuten peleistä ja leikeistä, sekä kiusa-

tuiksi. Sen seurauksena sosiaalisten taitojen oppiminen saattaa häiriintyä; motoriset taidot 

lienevät siis yksi edistävä tekijä sosiaalisten taitojen oppimisessa (Bejerot 2011; Cairney, 

Veldhuizen & Szatmari 2010).  
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3 MASENNUS 

 

3.1 Luokitus ja oireet 

 

Masennuksella voidaan tarkoittaa 1) normaalia tunnereaktiota, masentunutta tunnetilaa, 2) 

masentunutta mielialaa, tai 3) masennusoireyhtymää, masennustilaa, joka on mielenterveyden 

häiriö ja pahimmillaan vaikea monioireinen psyykkinen sairaus (Isometsä 2011; Lehtonen 

1995). Hetkellinen masennuksen tunne on normaali reaktio erilaisiin elämäntilanteisiin. Ma-

sentunut mieliala on pitkäaikainen tunnevire, ja mikäli sen ohella esiintyy myös muita siihen 

liittyviä oireita, puhutaan masennustilasta eli depressiosta. (Isometsä 2011.) Masennustila 

kestää vähintään kaksi viikkoa ja vaikuttaa yksilöön kokonaisvaltaisesti esimerkiksi häiritse-

mällä työntekoa ja ihmissuhteita (Blazer 2003; Heiskanen, Salonen, Kitchener & Jorm 2008, 

40; Tamminen & Syvälahti 2003, 12).  

 

Masennusoireyhtymät luokitellaan mielialahäiriöiden (F30-F39) alaryhmäksi. Tavallisten, 

yksisuuntaisten masennusoireyhtymien (F32) rinnalla toisen ryhmän muodostavat kaksisuun-

taiset mielialahäiriöt (F31), joihin niin ikään liittyy masennuksen oireita. (Isometsä 2011, 

155.) Maailman Terveysjärjestön International Classification of Diseases (ICD-10) tautiluoki-

tus on virallinen perusta psykiatriselle diagnostiikalle Suomessa (Lönnqvist & Lehtonen 

2011, 49). Diagnosoitu masennustila tarkoittaa, että potilas kärsii kliinisesti merkittävästä 

masennusoireyhtymästä ja diagnoosi ohjaa oleellisesti potilaan hoitoa. ICD-10 tautiluokituk-

sen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011, myös Isometsä 2011, 155-156) mukaan kliininen 

masennustila voidaan jakaa neljään eri vaikeusasteeseen oireiden esiintyvyyden perusteella: 

lievä, keskivaikea, vaikea ja psykoottinen masennus, jolle on tyypillistä masennukseen liitty-

vät harhaluulot ja aistiharhat (taulukko 2). Masennustilojen muita alaryhmiä ovat somaattinen 

oireyhtymä eli melankolinen depressio, epätyypillinen masennustila, synnytyksen jälkeinen 

masennus, vuodenaikaan liittyvä masennus sekä krooninen masennustila. Pitkäaikaiset (F34) 

ja toistuvat (F33) oireyhtymät luokitellaan omiksi ryhmikseen. Potilasta diagnosoidessa ja 

hoitoa suunnitellessa masennustilan vaikeusasteen arviointi on yksi keskeisimpiä tietoja. 

(Isometsä 2011, 155-157.) 

 

ICD -tautiluokituksen rinnalla Suomessa käytetään myös Amerikan Psykiatriayhdistyksen 

kehittämää diagnostista järjestelmää Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
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(DSM-IV), joka on osin päällekkäinen ja yhdessä suunniteltu ICD -luokituksen kanssa (Bla-

zer 2003; Lönnqvist & Lehtonen 2011, 49). Vastaanottokäynneillä tautiluokituksia ja niiden 

oireasteikkoja seurataan diagnostisen haastattelun ohella. Käyttökelpoisia kyselykaavakkeita 

ovat esimerkiksi itsearviointiin perustuva Beck Depression Inventory (BDI) ja sen eri versiot, 

suomalainen Depressioseula (DEPS) sekä Patient Health Questionary-9 (PHQ-9). Usein käy-

tettyjä haastatteluun perustuvia arviointiasteikkoja ovat muun muassa Montgomery-Åsberg 

Depression Rating Scale (MADRS) ja Hamilton Depression Rating Scale (HDRS). (Isometsä 

2011, 15; Lönnqvist & Lehtonen 2011, 66.) Arviointimittareita voidaan käyttää myös seulon-

tamittareina, joiden avulla erotetaan todennäköiset potilaat suuresta perusjoukosta. Kaikkien 

mittareiden käyttö edellyttää asianmukaista koulutusta. Niiden käyttöön voidaan kouluttaa 

tutkijoita monista eri ammattiryhmistä. (Lönnqvist & Lehtonen 2011, 66.) ICD -

tautiluokituksen mukaiset masennukset oirekriteerit ovat taulukossa 2. 
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TAULUKKO 2. ICD-10:n mukaiset masennustilan (F32) oirekriteerit, joita sovelletaan oire-

kuvan osalta myös toistuvassa masennuksessa (F33). Kriteerejä on hieman lyhennetty ja 

muokattu selkeyden vuoksi. (Suomen Psykiatriayhdistys 2004, 745.)  

 

 

ICD-10 –tautiluokituksen mukaan lievän masennustilan diagnoosi edellyttää neljän taulukossa 

2 mainitun oireen esiintymistä yhtä aikaa ainakin kahden viikon ajan. Lisäksi potilaalla on 

oltava ainakin kaksi oireista 1-3. Lievässä masennustilassa henkilö pystyy yleensä vielä toi-

mimaan normaalisti. Keskivaikea masennustila heikentää jo selväsi työ- ja toimintakykyä, ja 

Oirekriteerit                                        Oirekuva 

A. Masennusjakso on kestänyt vähintään 

kahden viikon ajan 

B. Todetaan vähintään kaksi seuraavista oi-

reista 

 

 

1. Masentunut mieliala suurimman osan aikaa 

2. Kiinnostuksen tai mielihyvän menettämi-

nen asioihin, jotka ovat tavallisesti kiinnosta-

neet tai tuottaneet mielihyvää 

3. Vähentyneet voimavarat tai poikkeukselli-

nen väsymys 

C. Todetaan jokin tai jotkin seuraavista oi-

reista niin, että oireita on yhteensä (B ja C 

yhteenlaskettuina) vähintään neljä 

4. Itseluottamuksen tai omanarvontunnon 

väheneminen 

5. Perusteettomat tai kohtuuttomat itsesyytök-

set 

6. Toistuvat kuolemaan tai itsemurhaan liitty-

vät ajatukset tai itsetuhoinen käyttäytyminen 

7. Subjektiivinen tai havaittu keskittymisvai-

keus, joka voi ilmetä myös päättämättömyy-

tenä tai jahkailuna 

8. Psykomotorinen muutos (kiihtymys tai 

hidastuneisuus), joka voi olla subjektiivinen 

tai havaittu 

9. Unihäiriöt 

10. Ruokahalun lisääntyminen tai vähenemi-

nen, johon liittyy painon muutos 
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potilaalla on 2-3 oiretta lisää verrattuna lievään masennustilaan. Vaikeaa masennusta sairasta-

valla ihmisellä on kaikki oireet 1-3 ja niiden lisäksi useampia oireita yhteensä 5-7. Hän on 

työkyvytön ja tarvitsee usein apua päivittäisissä toimissaan. Psykoottisessa masennuksessa 

esiintyy lisäksi harhaluuloja tai aistiharhoja. Psykoottista masennusta sairastavan ihmisen 

todellisuudentaju pettää ja hän tarvitsee tehostettua tukea arjessaan. (Heiskanen ym. 2008, 42; 

Isometsä 2011, 156; Suomen psykiatriayhdistys 2004.)  

 

Masennusta diagnosoidessa on masennustila erotettava kaksisuuntaisesta mielenterveyshäiri-

östä (F31). Kaksisuuntaiseen mielenterveyshäiriöön liittyy maanisia, hypomaanisia tai seka-

muotoisia jaksoja, ja niiden mahdollinen esiintyminen tulee selvittää diagnoosia tehdessä. 

Samoin masennusdiagnoosia ei tehdä, jos masennustila johtuu normaalista läheisen kuole-

maan liittyvästä surureaktiosta, lääkehoidosta, päihteiden käytöstä tai jostakin somaattisesta 

sairaudesta, kuten sydän- tai aivoinfarktista, pahanlaatuisesta kasvaimesta tai neurologisesta 

sairaudesta. (Isometsä 2011, 158-159; Käypä hoito 2010.) 

 

Masennustiloihin liittyy joukko niille tyypillisiä oireita, jotka kuitenkin esiintyvät hyvin eri 

tavoin eri sukupuolilla ja ikäryhmillä (Hegeman, Kok, van der Mast & Giltay 2012; Lehtonen 

1995). Olen tässä selkeyden vuoksi jaotellut oireet seuraavalla tavalla: 1) mielialaan liittyvät 

oireet, 2) kognitiiviset oireet 3) biologiset oireet ja 4) psykososiaaliset toimintahäiriöt. Nämä 

ongelmat voivat muuttua kroonisiksi ja johtaa vakaviksi häiriöiksi yksilön kyvyssä huolehtia 

jokapäiväisistä toimistaan. (Isometsä 2011, 156; Lehtonen 1995; WHO 2012.) Mielialaan 

liittyviä oireita ovat esimerkiksi masentunut mieliala, kiinnostuksen ja mielihyvän puute, syyl-

lisyyden tunteet, itsearvostuksen ja itseluottamuksen puute sekä kohtuuton itsekritiikki (Bla-

zer 2003; Isometsä 2011, 156; Heiskanen ym. 2008, 41; Hegeman ym. 2012; Lehtonen 1995; 

WHO 2012).  

 

Kognitiivisia oireita ovat muun muassa keskittymisongelmat, päättämättömyys, masentuneet 

ajatukset, kuten toivottomat ja kielteiset näkemykset tulevaisuudesta sekä itsetuhoiset ajatuk-

set, jotka voivat johtaa itsetuhoiseen käyttäytymiseen, jopa itsemurhayrityksiin (Blazer 2003; 

Heiskanen ym. 2008, 41;Hegeman ym. 2012; Isometsä 2011, 156; Lehtonen 1995; WHO 

2012). Masentuneilla kognitiivisten toimintojen on havaittu hidastuvan, heillä on tarkkaavai-

suus- ja keskittymishäiriöitä, vaikeuksia meta-kognitiivissa tehtävissä ja joustavuus spontaa-

neissa tilanteissa saattaa olla heille haastavaa (Godard, Grondin, Baruch & Lafleur 2011; Slife 
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& Weaver 1992.) Jopa masennusjakson jälkeenkin masennuksen läpikäyneillä on havaittu 

tarkkaavaisuus- ja muistiongelmia enemmän kuin kontrolliryhmällä (Preiss ym. 2009). 

 

Biologisia oireita ovat uupumus, häiriintynyt ruokahalu ja unirytmi, seksuaalinen halutto-

muus, painon muutokset ja vähäenergisyys. (Blazer 2003; Hegeman ym. 2012; Isometsä 

2011, 156; Lehtonen 1995; WHO 2012.) Masentuneella voidaan havaita psykomotorista muu-

tosta. Psykomotorinen hidastuminen eli retardaatio ilmenee toiminnan, niin liikkeiden, puheen 

kuin ajatusten, silminnähtävänä hitautena, jähmeytenä, jopa pysähtyneisyytenä. Masentunut 

saattaa vaikuttaa vanhentuneelta, ilmeettömältä ja surulliselta. Toisaalta jotkut masentuneet 

ovat psykomotorisesti kiihtyneitä. Silloin puhutaan agitaatiosta, joka ilmenee raajojen levot-

tomina ja tarkoituksettomina liikkeinä ja pakonomaisena kävelynä. (Blazer 2003; Hegeman 

ym. 2012; Heiskanen ym. 2008, 40; Isometsä 2011, 156.) 

 

Lisäksi heikoilla motorisilla taidoilla ja masennuksella on yhteys; heikot motoriset taidot 

näyttäisivät altistavan masennukselle. Etenkin motorisella koordinaatiokyvyllä on useammas-

sa tutkimuksessa havaittu yhteys masennukseen, varsinkin lapsilla (Bejerot 2011; Cairney, 

Veldhuizen & Szatmari 2010; Piek, Bradbury, Elsley & Tate 2008). Piek ym. (2010) tutki-

muksessa alle 4-vuotiaana havaitut motoriset vaikeudet ennustivat huolestuneisuutta ja ma-

sentuneisuutta kouluiässä. Motoriset vaikeudet voivat sinällään johtaa masennukseen, ja toi-

saalta altistaa lapset masennukselle altistaville kielteisille psykososiaalisille seurauksille kuten 

kiusaamiselle, vähäiselle harrastustoimintaan osallistumiselle ja kielteiselle käsitykselle itses-

tään (Cairney, Veldhuizen & Szatmari 2010). 

 

Masennus vaikuttaa myös inhimilliseen vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin laaja-alaisesti  

(Lehtonen 1995). Tämä johtunee masennuksen kokonaisvaltaisesta luonteesta, mutta sitä voisi 

selittää osittain myös masennukselle tyypillisillä psykososiaalisilla toimintahäiriöillä, jotka 

tavallisesti vaikeuttavat ammatinharjoittamista, ihmissuhteita ja sosiaalista vuorovaikutusta 

(Godard ym. 2011). Sosiaaliseen vuorovaikutukseen vaikuttaa olennaisesti tunneviestintä ja 

tunteiden käsittely, joiden on havaittu olevan masentuneilla terveistä yksilöistä poikkeavaa 

niin tunteiden tunnistamisen, tunteisiin reagoimisen kuin tunteiden ilmaisun kohdalla. Lisäksi 

masentuneille tyypilliset tunteiden säätelystrategiat poikkeavat terveiden ihmisten strategiois-

ta, ja voivat vahvistaa masennusta (Joormann & Gotlib 2010). 
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Masentuneilla näyttäisi olevan taipumusta kiinnittää enemmän huomiota kielteisiin tunteisiin 

myönteisten sijaan; he esimerkiksi tunnistavat herkemmin kasvonilmeistä surun ja vihan tun-

teita verrattuna muihin tunteisiin (Bouhuys ym. 1999; Cynthia 1997; Gilboa-Schechtman ym. 

2008). Neutraaleissa kasvonilmeissä masentuneet näkevät enemmän tunteita kuin terveet yk-

silöt (Mah & Pollock 2010; Melfsen & Florin 2002), Bouhuys, Geerts ja Gordijn’n (1999) 

mukaan nimenomaan kielteisiä tunteita myönteisten sijaan. Myös neuropsykologisissa tutki-

muksissa on osoitettu, että masentuneet kiinnittävät huomiota enemmän kielteisiin tunneil-

maisuihin (Dai & Feng 2011, 2009; Dai, Feng & Koster 2011; Isometsä 2011), ja että iloisten 

ilmeiden havaitseminen saattaa olla heikentynyt (Dai & Feng 2012). Bouhuys’n  ym. (1999) 

tutkimuksessa herkempi kielteisten tunteiden tunnistaminen ennusti masennuksen uusiutumis-

ta kuuden kuukauden kuluttua testistä. 

 

Masentuneet reagoivat terveistä ihmisistä poikkeavasti tunnepitoisiin ärsykkeisiin. Näyttäisi 

siltä, että masentuneet vastaavat hitaammin ja passiivisemmin tunnesisältöä sisältäviin ärsyk-

keisiin kuin terveet (Mah & Pollock 2010; Melfsen &Florin 2002). Muutamassa tutkimukses-

sa tämä poikkeavuus tuli ilmi nimenomaan myönteisten tunneärsykkeiden kohdalla (Beren-

baum & Oltmanns 1992; Sloan, Strauss & Wisner 2001; Sloan, Strauss, Quirk & Sajatovik 

1997), mutta joissain tapauksissa myös kielteisten tunteiden kohdalla (Hankin, Wetter & Flo-

ry 2012). Dai ja Feng’n (2012) tutkimuksissa osoitettiin neuropsykologisin menetelmin, että 

masentuneet reagoivat herkemmin kielteisiin tunneärsykkeisiin verrattuna terveisiin ihmisiin. 

Ylipäätään näitä tunteiden prosessoinnissa ilmeneviä eroja on selitetty sillä, että masentunei-

den vasemman aivolohkon aktiivisuus on vähäisempää verrattuna oikeaan aivolohkoon (Bru-

der ym. 2002; Davidson 1995). 

 

Joormann ja Gotlib’n (2010) mukaan masentuneet todennäköisesti pidättyvät ilmaisemasta 

tunteita (myös Beblo ym. 2012). Lisäksi etenkin kielteisten tunteiden, kuten vihan ja surun, 

säätely on masentuneilla heikkoa (Joormann & Gotlib 2010). Masentuneille on vaikeaa kokea 

myönteisiä tunteita ja ylläpitää myönteistä tunnevirettä (Isometsä 2011). Beblon ym. (2012) 

tutkimuksessa masentuneet raportoivat pelkäävänsä tunteita, mikä lienee syynä pyrkimykseen 

tukahduttaa ne.  

 

Mielialalla (Vuoskoski & Eerola 2011) ja pitkäaikaisella kliinisellä masennuksella (Punkanen, 

Eerola & Erkkilä 2010) on yhteys yksilön kykyyn erottaa musiikissa ilmaistuja tunteita. 
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Myönteiset mielialat ovat yhteydessä voimakkaampaan tunteiden erottelukykyyn ja kokemi-

seen musiikin synnyttämänä. Kielteinen mieliala saattaa johtaa pyrkimykseen parantaa mieli-

alaa, jolloin eri tunteita ei haluta erottaa musiikista, tai niitä pyritään tukahduttamaan. (Vuos-

koski & Eerola 2011.) Punkasen ym. (2010) tutkimuksessa masentuneet arvioivat musiikin 

sisältämiä tunteita kielteisimmiksi ja tunnistivat enemmän vihan ja surun tunteita musiikista 

kuin verrokkiryhmä. Samoin tunteiden tunnistaminen musiikista ylipäätään oli masentuneille 

vaikeampaa (Punkanen ym. 2010). Mieliala on yhteydessä myös siihen, miten ihmiset liikku-

vat musiikin tahdissa (Saarikallio ym. painossa). Myönteinen mieliala oli yhteydessä nopei-

siin liikkeisiin, liikkeen monimuotoisuuteen ja kehosta ulospäin suuntautuviin liikemalleihin. 

Yhä tiedetään kuitenkin hyvin vähän siitä, miten kliininen masennus heijastuu musiikin ja 

liikkeen kautta tapahtuvaan tunneilmaisuun.  

 

3.2 Yleisyys 

 

Masennusta ilmenee kaikissa ikäluokissa, sukupuolissa ja eri taustoista tulevissa ihmisryhmis-

sä. Maailmanlaajuisesti masennuksesta kärsii noin 121 miljoonaa ihmistä. (WHO 2012.) Eu-

roopassa masennustilan vuosittainen esiintyvyys vaihtelee eri maissa 3-10 % välillä (Isometsä 

2011, 154; Suomen Psykiatriayhdistys 2004). Masennus onkin yleisin mielenterveyshäiriö 

EU-maissa (Mäkinen & Wahlbeck 2009). Suomessa masennus on keskeinen mielentervey-

denhäiriö ja yksi suurimpia kansanterveydellisiä ongelmia kaikki sairaudet mukaan lukien 

(Isometsä 2011, 154; Suomen Psykiatriayhdistys 2004). Masennuksen tunnistaminen on haas-

tavaa; suomalaisen tutkimuksen mukaan vain joka neljäs perusterveyden huoltoon hakeutu-

neista masentuneista ihmisistä tunnistetaan masennuspotilaaksi. Tunnistamista vaikeuttaa se, 

ettei potilas itse tuo esille mielialaoireitaan, vaan keskittyy usein somaattisiin oireisiin ja pel-

koihin fyysisistä sairauksista. (Lehtonen 1995.) 

 

Noin 5-6 % prosenttia suomalaisista sairastaa hoitoa vaativaa masennusta vuosittain (Heiska-

nen ym. 2008, 40; Isometsä 2011;160; Isometsä 2009; Joukamaa, Lönnqvist & Suvisaari 

2011; Lehtonen 1995; Riihimäki 2010). Luku on eurooppalaista keskitasoa (Isometsä 2011, 

160). Lievemmät masennusoireet ovat selvästi yleisempiä kuin varsinainen depressiosairaus 

(Lehtonen 1995). Masennustilan sairastaa elämänsä aikana 10-20% suomalaisista aikuisista. 

Usein masennustila myös uusiutuu myöhemmin ja monella todetaan jokin muu samanaikai-

nen mielenterveyden häiriö. (Aalto- Setälä 2002; Heiskanen ym. 2008, 40.) Elämänaikainen 
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riski sairastua masennukseen on naisilla 21 % ja miehillä 13% (Riihimäki 2010). Peruster-

veydenhuollon potilaista noin 10% kärsii ajankohtaisesta masennuksesta, psykiatrisen erikois-

sairaanhoidon avohoidon potilaskäynneistä noin puolet liittyy masennukseen (Isometsä 2011, 

160). 

 

Pahimmillaan masennus voi johtaa itsemurhaan, jonka seurauksena arvioidaan vuosittain me-

nehtyvän noin 850 000 ihmistä maailmassa (WHO 2012). Masentuneiden itsemurhariski on 

30 –kertainen muuhun väestöön verrattuna. Vuonna 1995 todettiin noin 70 % itsemurhaan 

menehtyneellä olleen kliinisesti merkittävä masennus. (Lehtonen 1995.) Vuonna 2010 EU-

maissa kuoli itsemurhaan noin 58 000 ihmistä, joista 13 000 oli naisia ja 45 000 miehiä (Eu-

rostat 2013). Erot maiden, sukupuolen ja ikäryhmien välillä ovat suuret; Suomessa tehtiin 

vuonna 2010 EU-maihin verrattuna ja väkilukuun suhteutettuna kuudenneksi eniten itsemur-

hia, yhteensä noin 951, joista miehiä oli 716 ja naisia 235 (Eurostat 2013; Mäkinen & Wahl-

beck 2009; Tilastokeskus 2011). Miehet ja työikäiset tekevät itsemurhan huomattavasti use-

ammin kuin naiset ja muiden ikäryhmien edustajat (Tilastokeskus 2011). Eniten itsemurhia 

tehtiin Liechtensteinissa ja vähiten Kreikassa (Eurostat 2013). Suomessa itsemurha oli vuosi-

na 2009 ja 2010 seitsemänneksi yleisin kuolinsyy (Tilastokeskus 2011). Itsemurhatilastot ovat 

Suomessa kuitenkin kääntyneet hienoiseen laskuun vuosina 2001-2010 (Eurostat 2013).  

 

Mielenterveyshäiriöt ovat myös koululaisten tavallisimpia terveysongelmia Suomessa. Siirryt-

täessä lapsuudesta nuoruuteen masennukseen sairastuvien määrä lisääntyy. Ensimmäistä ker-

taa masennukseen sairastuvien määrä on huipussaan 15-18 –vuotiailla. (Karlsson & Marttu-

nen 2007, 6-7.) Nuoruusiässä puhjennut masennus vaikuttaa pitkälle elämänkaareen, vaikeut-

taa opiskelua, työelämään siirtymistä ja tyydyttävän työuran luomista (Riihimäki 2010). Pit-

käaikaisen masennuksen yleisyys nuoruusiässä on arviolta 1-2% (Karlsson & Marttunen 

2007, 6-7.) Kouluterveyskyselyn mukaan joka kymmenes lukiolainen oirehtii keskivaikeaa tai 

vaikeaa masennusta. (Lukiolaisten hyvinvointitutkimus 2007.) Myös Aalto-Setälän (2002) 

tutkimuksessa nuorten aikuisten mielenterveyshäiriöistä raportoitiin joka kymmenennen kär-

sineen tutkimusvuonna masennuksesta, johon liittyi merkittävä toiminnallinen haitta.  

 

Lapsuusiässä tytöillä ja pojilla on masennushäiriöitä suurin piirtein yhtä paljon, mutta myö-

hemmin tytöt ja naiset sekä oireilevat että sairastuvat noin kaksi kertaa useammin kuin pojat 

ja miehet (Aalto-Setälä 2002; Karlsson & Marttunen 2007, 6). Lukiolaisten hyvinvointitutki-
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muksessa (2007) suhde oli 14% : 7%., ja Terveys 2000 tutkimuksen mukaan yli 30 –

vuotiaista suomalaisista naisista 8,2 %:lla esiintyi jokin masennushäiriö, kun vastaava luku 

miehillä oli 4,5% (Joukamaa, Lönnqvist & Suvisaari 2011).  Lukioikäisten tyttöjen masentu-

neisuus on koko ajan lisääntynyt vuosina 2001–2006. (Lukiolaisten hyvinvointitutkimus 

2007.)  

 

Masennuksen esiintyvyyteen liittyvät naissukupuoli, nuori aikuisikä tai keski-ikä, matala so-

sioekonominen asema ja koulutus- tai tulotaso, avioero, leskeksi jääminen, työttömyys, huma-

lajuominen ja tupakointi tai nikotiiniriippuvuus (Isometsä 2011, 160). Masennus aiheuttaa 

työn tuottavuuden laskua, sairauslomia ja eläkkeitä, ja sitä kautta suuria kustannuksia yhteis-

kunnalle. Alle 30 -vuotiaiden naisten masennuksesta johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden 

määrä on kasvanut 181 % ja miesten 66%. Vuonna 2004 masennuksen kokonaiskustannuk-

siksi laskettiin EU -alueella 253€/asukas. (Mäkinen & Wahlbeck 2009.) 

 

3.3 Hoito 

 

Masennustilan hoidossa voidaan käyttää biologisia, psykoterapeuttisia, näitä yhdistäviä ja 

kehollisia hoitomenetelmiä (Isometsä 2011; ks. taulukko 3.). Bio-psyko-sosiaalinen ihmiskä-

sitys onkin usein käytetty lähestymistapa masennukseen ja sen hoitoon (Riihimäki 2010), 

koska sen oireet ovat psykologisia ja havaittavissa sekä potilaan käyttäytymisessä ja sosiaali-

sissa suhteissa että keskushermoston ja hormonaalisten järjestelmien toiminnassa (Isometsä 

2011). Usein käytetään myös näiden hoitomuotojen yhdistelmiä, koska siten saadaan monesti 

parhain lopputulos (Isometsä 2011; Hesse 2009; Schramm ym. 2007; Suomen Psykiatriayh-

distys 2004). Käypä hoito –suosituksen (2012) mukaan psykoterapiat ovat hyviä hoitomuotoja 

lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa, vaikean masennuksen hoidossa painottuvat 

biologiset hoitomuodot.  

 



       

 

     (jatkuu) 

TAULUKKO 3. Masennuksen hoitomuodot. Käypä hoito 2012 mukaan, muokattu. 

Lähestymistapa Masennuksen tyyppi Hoitomenetelmä Hoitomuoto Hoidon vaihe 

Biologinen  Lievä, keskivaikea, 

vaikea ja psykootti-

nen 

Lääkehoito Trisykliset depressiolääkkeet, selektiiviset seroto-

niinin takaisoton estäjät ja muut depressiolääkkeet 

Akuutti ja n. puoli vuotta 

sen jälkeen jatkohoitona 

 Vaikea ja psykootti-

nen 

Sähköhoito (ECT) 6-12 hoitokerran sarjana Akuutti, poikkeustapauk-

sissa ylläpitohoitona 

  Transkraliaaninen 

magneettistimulaatio 

(TMS) 

Useana päivänä viikossa, muutaman viikon ajan. 

Tällä hetkellä lähinnä tutkimuskäytössä, mutta 

yleistynee vähitellen. 

Akuutti 

 Kaamosmasennus Kirkasvalohoito 30-120 min kuuriluonteisesti, vähintään 5 päivänä 

viikossa, 1-2 viikon ajan. Hoito tulisi sijoittaa aa-

muun heti heräämisen jälkeen, kello 6-10. 

Akuutti ja ylläpitohoito-

na pimeän jakson ajan 

Psyko-

terapeuttinen 

Lievä, keskivaikea, 

(vaikea) 

Kognitiivinen psyko-

terapia 

Lyhyt: 10–20 käyntiä, kerran viikossa  

Lyhyt: 8–16 käyntiä (uusiutumisen estoterapia ja 

tietoisuustaitoihin perustuva psykoterapia) 

Lyhyt/keskipitkä: 12–40 käyntiä (tietoisuustaito-

jen harjoitteluun perustuva psykoterapia) 

Pitkäkestoinen: 40–80 käyntiä, 1–2 kertaa viikossa 

Akuutti 

Ylläpito ja jatkohoito 

 

Etenkin krooninen 

Akuutti ja ylläpitohoito 



 

 

 

Taulukko 3. jatkuu       

      

  Interpersoonallinen 

psykoterapia (IPT) 

Lyhyt: 12–16 käyntiä, kerran viikossa Akuutti ja ylläpitohoito 

  Psykodynaaminen 

psykoterapia 

Lyhyt: 16–25 käyntiä, kerran viikossa 

Pitkäkestoinen: 80-240 käyntiä, 1-2 kertaa viikos-

sa 

Akuutti 

Akuutti ja ylläpitohoito 

  Hyväksymis- ja omis-

tautumisterapia (HOT) 

  

  Perheterapia  n. 3-20 käyntiä, kerran viikossa, kuukaudessa tai 

jopa harvemmin 

Akuutti 

  Ryhmäterapiat  Akuutti ja ennaltaehkäi-

sevä hoito 

Kehomenetelmiin 

perustuva  

Lievä, keskivaikea Liikunta Aerobinen, säännöllinen liikunta Akuutti ja ylläpitohoito 

  Tanssi- ja liiketerapia   
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Masennustilan hoidon tavoitteena on vähentää potilaan masennusoireita, lievittää ahdistunei-

suutta ja rauhatonta käyttäytymistä sekä ehkäistä oireiden uusiutumista (Partonen, Lönnqvist 

& Syvälahti 2011). Hoito jaetaan kolmeen vaiheeseen: akuuttiin, jatkohoito- ja ylläpitovai-

heeseen (Isometsä 2011; Käypä hoito 2012). Akuuttivaiheessa pyritään potilaan mahdolli-

simman pikaiseen ja täydelliseen toipumiseen. Jatkohoitovaiheella tarkoitetaan noin puolivuo-

tista seurantavaihetta, joka alkaa oireiden loputtua. Sillä pyritään masennuksen välittömän 

uusiutumisen ehkäisemiseen. Ylläpitovaihe on toistuvasta masennuksesta kärsivän potilaan 

jatkohoidon jälkeinen vaihe, jossa potilasta pyritään suojaamaan sairauden uusiutumiselta. 

(Isometsä 2011.)  

 

3.3.1 Biologiset hoitomuodot 

 

Biologisia hoitomuotoja ovat kaikki ne hoitomuodot, joilla pyritään vaikuttamaan keskusher-

moston ja hormonaalisten järjestelmien toimintaan. Näiksi luetaan muun muassa kaikki anti-

depressiiviset lääkkeet, sähköhoito (electroconvulsive therapy eli ECT), aivojen magneetti-

stimulaatio ja kirkasvalohoito. (Isometsä 2011; Partonen ym. 2011.) Myös liikunnalla on 

myönteinen vaikutus kyseisiin vaikutusmekanismeihin, ja sillä on havaittu myönteinen vaiku-

tus masennukseen ja sen hoitoon (mm. Brown ym. 2011). Ongelmana saattaa olla masennuk-

seen liittyvä aloitekyvyttömyys ja väsymys. Liikuntaa voidaan toteuttaa ystävän kanssa tai 

liikuntaryhmissä, jolloin se voidaan laskea kuuluvaksi myös hoitomuotoihin, joissa pyritään 

vaikuttamaan potilaan sosiaaliseen ympäristöön. (Riihimäki 2010.) Käsittelen liikunnan ma-

sennuksen hoitomuotona kappaleessa 3.3.3. 

 

Antidepressiivinen lääkitys luo keskivaikean ja vaikean masennuksen hoidon perustan (Casa-

calenda, Perry & Looper 2002; Hougaard 2010; Isometsä 2011). Tutkimus lääkehoidon vai-

kutuksista vilkastui 1980 –luvun lopulla, ja uusia depressiolääkkeitä otettiin käyttöön. Pi-

demmälle viety tutkimus ja uudet lääkkeet ovat johtaneet depressiolääkkeiden yleistyneen-

pään määräämiseen, mikä on herättänyt myös arvostelua sekä lääkkeiden mahdollisten haitta-

vaikutusten että taloudellisten kustannusten vuoksi. (Partonen ym. 2011.) Tutkimustulosten 

mukaan keskivaikeasta ja vaikeasta masennuksesta kärsivistä potilaista 2/3 hyötyy antidepres-

siivisten lääkkeiden käytöstä (Schlaepfer ym. 2012; Segal, Vincent & Levitt 2002). Antidep-

ressiiviset lääkkeet vaikuttavat yhden tai useamman välittäjäaineen reseptoreihin tai entsyy-
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meihin, ja johtavat tavallisesti kyseisen välittäjäaineen toiminnan tehostumiseen (Partonen 

ym. 2011). Antidepressiivisiä lääkkeitä ovat trisykliset depressiolääkkeet, selektiiviset seroto-

niinin takaisinoton estäjät (SSRI:t) ja muut masennuslääkkeet (Isometsä 2011; Riihimäki 

2010). Blazerin (2003) meta-analyysin mukaan kaikki antidepressiiviset lääkkeet on todettu 

yhtä tehokkaiksi vaikean masennustilan hoidossa riippumatta potilaan iästä, kun trisyklisiä 

lääkkeitä on verrattu SSRI –lääkkeisiin. Sen sijaan lievän masennuksen hoidossa lääkkeistä ei 

näyttäisi olevan yhtä tehokasta apua. (Blazer 2003.) Vanhimpia antidepressiivisiä lääkkeitä 

ovat trisykliset depressiolääkkeet, joiden vaikutusmekanismi perustuu niiden noradrenaliinin 

ja serotoniinin takaisinottoa estävään vaikutukseen (Casacalenda ym. 2002; Isometsä 2011). 

Trisyklisten lääkkeiden käyttö masennuksen hoidossa on kuitenkin vähitellen väistymässä 

uudempien lääkkeiden tieltä (Isometsä 2011; Partonen 2011; Riihimäki 2010), muun muassa 

koska niillä on suhteessa runsaasti haittavaikutuksia, kuten näköhäiriöitä, väsymys ja virtsaa-

mishäiriöitä, jotka monesti estävät annoksen nostamisen riittävän suureksi (Partonen 2011).  

 

Selektiivisen serotoniinin takaisinoton estoon perustuvat lääkkeet (SSRI:t) eivät aiheuta tri-

syklisille depressiolääkkeille tyypillisiä haittavaikutuksia, mikä on lisännyt niiden suosiota 

masennuksen hoidossa. Nimensä mukaisesti SSRI:t salpaavat nopeasti serotoniinin ta-

kaisinoton hermosoluissa. (Partonen ym. 2011.) Leventhalin (2012) mukaan SSRI –lääkkeet 

tehoavat erityisen hyvin nuorten ja lasten masennukseen. Yleisesti SSRI -lääkkeiden tehosta 

on hyvää näyttöä (esim. Papakostas ym. 2008; Papakostas, Nelson, Kasper & Möller 2008; 

Papakostas & Fava 2007a, 2007b). Lisäksi niiden etuna on helppo annostelu. Suomessa niistä 

on tullut yleisimmin käytetty lääkeryhmä. (Isometsä 2011.) Markkinoilla on kuusi SSRI –

ryhmän lääkettä, jotka eroavat toisistaan puoliintumisajan, eri lääkeaineiden yhteisvaikutusten 

ja hinnan perusteella. Teho- ja haittavaikutuseroja niillä ei kuitenkaan juuri ole. (Isometsä 

2011; Partonen ym. 2011.) Vaikka SSRI –lääkkeet ovat suosittuja, niiden käyttöön etenkin 

alussa voi liittyä tavallisina haittavaikutuksina pahoinvointia, levottomuutta, unettomuutta tai 

seksuaalisia toimintahäiriöitä. (Partonen ym. 2011.)  

 

Muita masennuksen hoidossa käytettäviä lääkkeitä ovat esimerkiksi serotoniinin ja noradrena-

liinin takaisinoton estäjät, joiden teho perustuu niiden nimen mukaiseen kaksoisvaikutukseen 

hermopäätteissä. Lisäksi markkinoilla on runsaasti uusia masennuslääkkeitä, joiden vaiku-

tusmekanismit ovat samankaltaisia kuin edellä mainittujenkin lääkkeiden. Esimerkiksi osa 
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lääkkeistä vaikuttaa dopamiinin hermovälitykseen, kuten agomelatiini ja bupropioni (Isometsä 

2011; Papakostas 2006; Papakostas ym. 2008), ja osa noradrenaliinin hermovälitykseen, ku-

ten mirtatsapiini ja moklobemidi (Isometsä 2011; Papakostas, Thase, Fava, Nelson & Shelton 

2007). Joillakin lääkkeillä pystytään vaikuttamaan useampaan välittäjäainejärjestelmään, ku-

ten tratsodonilla. (Isometsä 2011.) Lääkekehittelyllä pyritään muun muassa nopeuttamaan 

antidepressiivisten lääkkeiden vaikutuksen alkamista (Smith & Pathak 2012).  

 

Lääkehoito on sitä tärkeämpää, mitä vakavampi masennustila on. Keskivaikeassa masennuk-

sessa lääkehoitoa suositellaan psykoterapian rinnalle, ja sitä tulisi käyttää aina vakavan ja 

psykoottisen masennustilan hoidossa. Lievissä masennustiloissa lääkehoidon käyttö on niin 

ikään perusteltua, etenkin jos psykoterapeuttiseen hoitoon ei ole mahdollisuuksia. Joka tapa-

uksessa potilaan tulisi saada ainakin yhtä näistä hoitomuodoista. (Casacalenda ym. 2002; 

Isometsä 2011; Suomen psykiatriayhdistys 2004.)   

 

Sähköhoitoa (ECT) käytetään etenkin vaikeiden ja psykoottisten masennustilojen hoidossa 

(Isometsä 2011). Niiden hoidossa sähköhoito on tehokkaampi vaihtoehto kuin lääkehoito 

(Blazer 2003; Isometsä 2011). Etenkin itsemurhavaarassa olevien potilaiden hoidossa sähkö-

hoito on tehokas, koska sen vaikutus alkaa nopeammin (Isometsä 2011). Lääkehoidon ja säh-

köhoidon yhdistelmällä on saatu tehokkaita tuloksia jopa 87 %:lla potilaista (Keller ym. 1992; 

Petrides ym. 2001; Stelzhammer ym. 2012). Sähköärsykkeellä pyritään aikaansaamaan yleis-

tynyt kouristus aivoissa, mikä lisää aivojen verenkiertoa, glukoosin ja hapen käyttöä sekä ve-

ri-aivoesteen läpäisevyyttä. Kouristuksen jälkeen verenkierto ja glukoosin aineenvaihdunta 

vähenevät erityisesti otsalohkon alueella, mikä ennustaa hyvää hoitotulosta. Lisäksi sähkö-

hoidon on osoitettu muun muassa vaikuttavan välittäjäaineiden ja hermovälityksen toimin-

taan. Muun muassa nämä lienevät sähköhoidon vaikutusmekanismin perusteet, vaikka kaikis-

ta sen vaikutusmekanismeista ei vielä olla yhtä mieltä. (Partonen ym. 2011.) Sähköhoitoa an-

netaan tavallisesti 6-12 hoitokerran sarjana. Hoitomuotona se on turvallinen, mutta sillä on 

lyhytaikaisia kognitiivisia sivuvaikutuksia, kuten melko yleinen lyhytaikainen muistinmene-

tys ja sekavuus (Partonen ym. 2011), jotka joissain tapauksissa ovat merkittäviä (Keller ym. 

1992; Petrides ym. 2001). Sitä voidaan antaa harvajaksoisena ylläpitohoitona esimerkiksi ker-

ran kuukaudessa.  
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Aivojen transkraniaalinen magneettistimulaatiossa aivokuorta stimuloidaan toistuvasti mag-

neettikentällä kallon luiden läpi (Isometsä 2011). Magneettihoito perustuu osin samankaltai-

seen aivojen aktivoimiseen kuin sähköhoitokin. Saman mekanismin avulla magneettihoito 

nostaa serotoniinin ja sen hajoamistuotteen pitoisuuksia aivoissa ja kiihdyttää dopamiinin 

aineenvaihduntaa. Magneettihoito on tehokas hoitomuoto masennukseen etenkin silloin, kun 

siihen liittyy somaattinen oireyhtymä. (Partonen ym. 2011.) Sillä on saatu yhtä hyviä tuloksia 

kuin lääkehoidolla eikä se aiheuta juurikaan sivuvaikutuksia. Magneettistimulaatio ei kuiten-

kaan ole yleistynyt masennuksen hoidossa, koska sen toteutus edellyttää koulutusta ja laite-

hankintoja. (Isometsä 2011.) 

 

Kirkasvalohoito on etenkin talvisin toistuvan masennustilan, niin sanotun kaamosmasennuk-

sen, oireita lievittävä hoitomuoto (Partonen ym. 2011), jolla on saatu lupaavia tuloksia lievän 

ja keskivaikean masennuksen hoidossa (Krysta, Krzystanek, Janas-Kozik & Krupka-

Matuszczyk 2012; Moscovici & Kotler 2009; Terman & Terman 2005). Hoitomuotoon saat-

taa liittyä joitakin sivuoireita, kuten kuukautiskierron lyhenemistä (Danilenko 2007), maani-

suutta, päänsärkyä, pahoinvointia ja ärtyneisyyttä (Terman & Terman 2005). Kirkasvalohoi-

dolla pyritään vaikuttamaan näköhermojen lähistöllä olevaan hermosolujoukkoon, joka sääte-

lee kehon biologista rytmiä, eli niin sanottua sisäistä kelloa. Hoidolla tahdistetaan sisäisen 

kellon toiminta suhteessa ulkoiseen 24 tunnin aikatauluun, ja sen avulla hoidetaan uni-

valverytmin häiriöistä johtuvia oireita, kuten väsymystä ja unettomuutta. Lisäksi kirkasvalo-

hoito lisää serotoniinin ja melatoniinin tuotantoa aivoissa (Partonen ym. 2011; Salinas ym. 

1992). Hoidon ajoitus on vuorokausirytmin muuttamiseksi tärkeää; sitä otetaan heti heräämi-

sen jälkeen aamuisin kello 6:n ja 10 :n välillä (Partonen ym. 2011). Ajoituksella lienee vaiku-

tusta myös välittäjäaineiden eritykseen (ks. Salinas ym. 1992). Mikäli hoidolla havaitaan te-

hoa noin viikon hoitojakson jälkeen, potilas voi hankkia valohoitolaitteen kotiin pitempiai-

kaista hoitoa varten (Isometsä 2011).  

 

Lisäksi masennuksen hoitoon pyritään löytämään uusia biologisia menetelmiä. Esimerkiksi 

vagaalista hermostimulaatiota on sovellettu pitkäaikaisen masennuksen hoidossa, mutta siitä 

hyötyvien potilaiden osuus ei ole tutkimuksissa ollut kovin suuri ja sitä on toistaiseksi käytet-

ty muiden hoitomuotojen rinnalla (Isometsä 2011; Watt & Panksepp 2009.) Hoitomuoto pe-

rustuu vasempaan vagusrunkoon annettaviin sähköimpulsseihin, joilla pyritään vaikuttamaan 
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limbisen järjestelmän aktiivisuuteen (Isometsä 2011). Toinen pitkäaikaisen ja vaikean masen-

nuksen hoidossa kokeiltu uudehko biologinen hoitomuoto on syvä aivostimulaatio, jolla on 

joissain pienehköissä tutkimuksissa saatu lupaavaa näyttöä. Kuitenkin näiden hoitomuotojen 

todellinen teho on vielä avoin. (Isometsä 2011; Schneider ym. 2012; Watt & Panksepp 2009.) 

 

3.3.2 Psykoterapiat 

 

Psykoterapia on psykologisiin periaatteisiin perustuvien tekniikoiden soveltamista pätevän 

psykoterapeutin ja potilaan välisessä vuorovaikutuksessa. Psykoterapian avulla potilaan hai-

tallisia tunteita, ajatuksia, asenteita ja käyttäytymistä pyritään muokkaamaan, jota potilaan 

psyykkinen terveys ja toimintakyky lisääntyisivät. (Lönnqvist, Marttunen & Pylkkänen 2011.)  

Lievissä masennustiloissa lääkehoito voidaan korvata psykoterapialla (Blazer 2003; Isometsä 

2011, 190; Suomen psykiatriayhdistys 2004). Masennuksen psykoterapeuttinen hoito on 

osoittautunut tehokkaaksi (Churchill ym. 2001; Hesse 2009; Hougaard 2010). Keskeisiä dep-

ression hoidossa käytettyjä psykoterapiamuotoja ovat kognitiivinen, interpersoonallinen, psy-

kodynaaminen ja ratkaisukeskeiset sekä ongelmanratkaisuterapiat. (Blazer 2003; Churchill 

ym. 2001;Isometsä 2011, 190; Klug, Henrich, Filipiak & Huber 2012; Suomen psyk-

iatriayhdistys 2004.) Hougaardin (2010) meta-analyysin mukaan lievän ja keskivaikean ma-

sennuksen hoito tulisi aina ensimmäiseksi aloittaa psykoterapialla (ks. myös Casacalenda ym. 

2002). Hänen mukaansa kognitiivinen ja interpersoonallinen psykoterapia ovat hyviä hoito-

muotoja jopa vakavan masennuksen hoidossa, vaikka paras mahdollinen hoitomuoto vaka-

vaan masennukseen lienee lääkehoidon ja terapian yhdistelmä. Driessen ym. (2010) niin ikään 

esittävät psykodynaamista lyhytpsykoterapiaa hyväksi hoitomuodoksi vakavaan masennuk-

seen. Vaikeutena psykoterapioissa saattaa olla se, että psykoterapia edellyttää potilaalta sitou-

tumista terapiatyöskentelyyn (Suomen psykiatriayhdistys 2004). Psykoterapiaa voidaan antaa 

joko ryhmä- tai yksilöterapiana, joista yksilöterapiat näyttäisivät tehoavan paremmin masen-

nukseen (Churchill ym. 2001; Driessen ym. 2010). 

 

Interpersoonallinen psykoterapia perustuu psykonanalyyttisen teorian interpersoonalliselle 

suuntaukselle sekä John Bowlbyn kiintymyssuhdeteorialle. Lähtökohtana interpersoonalliselle 

psykoterapialle on se, että masennuksen ymmärretään syntyneen potilaan kohtaamaan kieltei-

sen elämänmuutoksen vaikuttamana, ja potilasta autetaan sopeutumaan uuteen tilanteeseen 
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terapian avulla. Kielteisiä elämänmuutoksia voivat olla esimerkiksi potilaan kokema suru ja 

menetys, rooliristiriita tai –muutos sekä vuorovaikutussuhteiden puutteellisuus. Monessa tera-

piassa tuetaan potilasta tämän käymässä surutyössä, ja toisaalta autetaan löytämään uusia 

myönteisiä asioita uudessa elämäntilanteessa. (Isometsä 2011; Karlsson 2011.) Interpersoo-

nallinen psykoterapia on runsaasti käytetty ja tehokas psykoterapia muoto masennuksen hoi-

dossa (Casacalenda ym. 2002; Hougaard 2010; Schramm ym. 2007).  

 

Psykodynaaminen lyhytpsykoterapia sopii potilaille, jotka kärsivät lievästä tai korkeintaan 

keskivaikeasta masennustilasta, joiden ongelmat ovat kapea-alaisia, ja joiden yleiset hoi-

toedellytykset ovat hyvät, esimerkiksi siten, että heillä näyttäisi olevan kykyä oivaltaa ja ana-

lysoida masennukseen liittyviä ongelmiaan (Aalberg 2011; Isometsä 2011). Psykodynaamista 

lyhytpsykoterapiaa voidaan antaa niin yksilöille kuin ryhmille; yksilöterapioilla näyttäisi ole-

van parempi teho masennuksen hoidossa (Driessen ym. 2010). Psykodynaamisissa lyhyttera-

pioissa valitaan hoidon kohteeksi jokin ongelma-alue, johon liittyviä tunteita ja kokemuksia 

käydään läpi. Terapeutti auttaa potilasta myötätuntoisesti kuuntelemalla sekä esittämällä ky-

symyksiä, selvennyksiä ja tulkintoja potilaan mielikuvista ja niiden taustalla olevista huonosti 

tiedostetuista pyrkimyksistä. Pitempiaikaisissa psykodynaamisissa terapioissa terapeutin rooli 

on kuuntelevampi, ja terapiassa käsitellään monimuotoisempia ongelmia perusteellisemmin. 

(Aalberg 2011; Isometsä 2011.) 

 

Kognitiivisen lyhytpsykoterapian tehokkuudesta masennuksen hoitomuotona on eniten tutki-

musnäyttöä (Casacalenda ym. 2002; Churchill 2001; Hougaard 2010; Isometsä 2011; Karila 

2011). Klugin ym. (2012) vertailevan tutkimuksen mukaan kognitiivisiin menetelmiin perus-

tuva terapia vähentää masennusoireita nopeimmin verrattuna psykodynaamiseen ja psykoana-

lyyttisiin terapioihin, joskin hoitomuotojen pitempiaikaiset tehot lienevät melko samankaltai-

sia (ks. myös Churchill ym. 2001; Driessen ym. 2010; Leichsenring 2001). Kognitiiviset psy-

koterapiat perustuvat potilaan aktiiviseen työskentelyyn, jossa hänen tehtävänään on tunnistaa 

masentuneisiin tuntemuksiin liittyvät kielteiset uskomukset, jotka synnyttävät ja ylläpitävät 

masennusta. Tunnistamisen jälkeen potilasta autetaan muuttamaan näitä ajatusketjuja ja tul-

kintoja, jotta saataisiin aikaan pysyvämpi muutos potilaan tavassa nähdä itsensä, maailmansa 

ja tulevaisuutensa. (Isometsä 2011; Karila 2011.)  

 



  

  

   

 

  

  

  

40 

Kognitiivisten terapioiden rinnalla käytetään usein käyttäytymisterapeuttisia menetelmiä, ku-

ten rentoutumismenetelmiä (ks. luku 3.1.3). Uusimpia kognitiivisen psykoterapian sovelluksia 

ovat kroonisen masennuksen hoitoon kehitetty Cognitive Behavioral Analysis System of 

Psychotherapy (CBASP) ja tietoisuustaitojen harjoitteluun perustuva Mindfulness-Based 

Cognitive Therapy (MBCT), jonka yhtenä terapeuttisena tekijänä on tietoisuusharjoitteiden 

tuoma rentoutuminen. (Baer 2003; Churchill ym. 2001; Godfrin & van Heeringen 2010; Iso-

metsä 2011; Karila 2011.) Lisäksi kognitiivisten psykoterapioiden pohjalta on kehitetty on-

gelmanratkaisuun keskittyviä lyhytpsykoterapioita lähinnä lievistä masennustiloista kärsiville 

potilaille, ja niiden on osoitettu olevan hyödyllisiä perusterveydenhuollon työmuotona. 

(Churchill ym. 2001; Isometsä 2011.)  

 

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT, engl. Acceptance and Commitment Therapy, 

ACT) on esimerkki kognitiivisten ja käyttäytymisterapeuttisten menetelmien suuntautumises-

ta tietoisuustaitojen harjoitteluun ja hyväksymiseen (Baer 2003; Hayes ym. 2006). Menetelmä 

on uudehko ja perustuu kielen kokeelliseen perustutkimukseen ja teoreettiseen sekä filosofi-

seen analyysiin (Lappalainen ym. 2004,11-12), mutta tähänastiset tutkimustulokset terapiasta 

ovat olleet lupaavia myös masennuksen hoidossa (Fledderus, Bohlmeijer, Pieterse & Schreurs 

2012; Folke, Parling & Melin 2012; Hayes ym. 2006; Montgomery, Kim & Franklin 2011; 

Petersen & Zettle 2009; Powers, Zum Vörde Sive Vörding & Emmelkamp 2009). Menetel-

män lähtökohtana on se, että terapia ymmärretään kokemukselliseksi oppimiseksi (Lappalai-

nen ym. 2004, 123), ja se eroaa muista psykoterapiamuodoista siinä, ettei terapiassa yritetä 

muuttaa asiakkaan henkilökohtaista kokemusta, vaan kokemuksen merkitystä (Hayes ym. 

2006; Lappalainen ym. 2004), kuten tietoisuustaitoihin perustuvissa menetelmissä yleensäkin 

(Hayes ym. 2011). Kielen ja sosialisaation pyrkimykset hallita ja välttää ei-toivottuja ajatuksia 

ja tunteita aiheuttavat yksilöille kärsimystä, ja siksi asiakasta autetaankin hyväksymään niitä 

asioita, joita ei voi tai tarvitse muuttaa, ja toisaalta muuttamaan niitä, joita voidaan muuttaa. 

Kaikkea toimintaa tarkastellaan suhteessa yksilön valitsemiin arvoihin ja päämääriin, ja tue-

taan asiakasta sitoutumaan tai omistautumaan arvojensa mukaiseen elämään. (Hayes ym. 

2006; Lappalainen ym. 2004.) 

 

Pääasiassa masennuksen psykoterapeuttiset hoitomuodot ovat yksilöterapeuttisia, mutta myös 

perhe- ja ryhmäterapiaa voidaan antaa joko pääasiallisena hoitomuotona, tai useammin muun 

http://search.proquest.com.ezproxy.jyu.fi/indexinglinkhandler/sng/au/Emmelkamp,+Paul+M+G/$N?accountid=11774
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hoidon lisäksi. Perheterapiaa kannattaa harkita, jos masennukseen liittyy perheenjäsenten vä-

lisiä tai perhe-elämään liittyviä ongelmia ja ristiriitoja. Joskus perheterapiaa tarvitaan potilaan 

hoitomyöntyvyyden lisäämiseen tai parantamaan pääasiallisen terapian tuloksellisuutta. Per-

heterapian vaikuttavuudesta masennuksen hoidossa on jonkin verran näyttöä etenkin lasten ja 

nuorten sekä avioparien hoidossa. (Aaltonen 2011.) 

 

Ryhmäterapioissa sovellettava näkökulma on usein psykodynaaminen, mutta se voi myös olla 

kognitiivinen, interpersoonallinen tai jokin muu toimintatapa, kuten toiminnallinen, tukea 

antava, ongelmanratkaisuun pyrkivä tai psykoedukatiivinen. Toiminnallisessa ryhmäterapias-

sa voidaan hyödyntää esimerkiksi musiikkia, fyysistä harjoittelua, rentoutumista, taideterapiaa 

tai askartelua. Ylipäätään terapeuttisina mekanismeina ryhmäterapioissa toimivat potilaan 

itseilmaisu sekä muilta saatava palaute. (Lönnqvist 2011.) Ryhmäterapioiden tehosta on jon-

kin verran näyttöä masennuksen hoidossa sekä ennaltaehkäisyssä (Cuijpers ym. 2008; Krish-

na ym. 2011; Lönnqvist 2011; Wilson, Miller & Brown 2001). 

 

3.3.3 Keholliset hoitomuodot  

 

Liikkeeseen ja erilaisiin kehomenetelmiin pohjautuvia interventioita on käytetty monenlaisten 

mielenterveysongelmien hoidossa (esim. Mehling ym. 2011). Kehomenetelmiin kuuluvat 

muun muassa rentoutumistekniikat, jooga, akupunktio, aromaterapeuttinen hieronta ja Ale-

xander-metodi. Liikkeeseen ja kehollisuuteen pohjautuvia hoitomuotoja ovat myös esimerkik-

si kehoterapiat, kehopsykoterapia sekä tanssi- ja liiketerapia. Näitä menetelmiä voidaan sovel-

taa myös masennuksen hoidossa. Myös liikuntaharjoittelu voidaan laskea tällaisiin vaihtoeh-

toisiin masennuksenhoitomuotoihin (Conn & Seitz 2010; Mehling ym. 2011; Thachil, Mohan 

& Bhugra 2007). Suoraan kehomenetelmiin perustuvien hoitomuotojen lisäksi voi ryhmäpsy-

koterapiaa antava terapeutti soveltaa kehomenetelmiä tai kehotietoisuutta terapiatyössään. 

Esimerkiksi Cohenin (2011) mukaan kehotietoisuuden hyväksikäyttäminen voi auttaa potilai-

ta tunnistamaan omia tunteitaan ja ilmaisemaan niitä. Kehomenetelmien on myös raportoitu 

esimerkiksi vähentävän stressiä ja huolestuneisuutta, kohentavan itsetuntoa ja helpottavan 

kielteisten tunteiden säätelyä (esim. Edwards 2002; Haruo 2012). Uskoisin, että menetelmiä 

sovelletaan jo paljon, vaikka saatavilla oleva aihetta käsittelevä tutkimuskirjallisuus on niuk-
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kaa ja joidenkin näiden menetelmien tehon tieteellinen näyttö –  etenkin masennuksen hoidos-

sa – on vielä puutteellista (Conn & Seitz 2010; Thachil ym. 2007).  

 

Liikunnalla on osoitettu olevan vahva yhteys masennuksen oireiden vähenemiseen (mm. 

Brown ym. 2011; Carek, Laibstain & Carek 2011; Fox 1999; Lawlor & Hopker 2001; 

Leppämäki 2007; Rethorst, Wipfli  & Landers 2009; Salmon 2001; Sjösten & Kivelä 2006; 

Thachil ym. 2007). Liikunnan vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin perustunee useampaan me-

kanismiin. Liikuntaharrastus synnyttää itsearvostuksen tunteita uusien taitojen oppimisen ja 

muilta saadun myönteisen palautteen kautta. Harjoitteluun liittyy usein myös sosiaalista vuo-

rovaikutusta, mikä vaikuttaa myönteisesti mielialaan. Liikunnan on todettu myös vähentävän 

kielteisiä ajatuksia. (Fox 1999; Salmon 2001.) Biologisesti tarkasteltuna fyysinen aktiivisuus 

nostaa aivojen aktivaatiotasoa, aiheuttaa muutoksia kehon lämpötiloissa sekä veren endorfii-

ni- ja monoamiinipitoisuuksissa. Muun muassa nämä ilmiöt lienevät liikunnan myönteisiä 

vaikutusmekanismeja mielialaan. (Beard, Huang & Cotman 2000; Lawlor & Hopker 2001; 

Russo-Neustadt & Salmon 2001; Sjösten & Kivelä 2006.)  

 

Säännöllisellä, aerobisella liikunnalla on eniten näyttöä osana masennuksen hoitoa. Jo lyhyt-

aikaisella, muutaman viikon harjoittelulla on myönteinen vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin, 

mutta pysyvämpiä tuloksia saadaan jatkuvalla liikunnan harrastamisella (Carek ym. 2011; 

Chalder ym. 2012; Cooney ym. 2013; Leppämäki 2007). Kuitenkin Cooney’n ym. (2013) 

meta-analyysin mukaan tehokkaan harjoittelun muotoa, kestoa, voimakkuutta ja useutta ma-

sennuksen hoidossa on mahdotonta määritellä nykytiedon perusteella.  

 

Joidenkin tutkimusten mukaan liikuntaharjoittelu, lääkehoito ja psykoterapiat ovat yhtä te-

hokkaita masennuksen hoidossa, mutta näyttö on vähäistä (Cooney ym. 2013; Rethorst ym. 

2009). Watt’n ja Panksepp’n (2009) rohkean arvion mukaan aerobinen liikunta yhdistettynä 

tutkivaan psykoterapiaan voisi olla tehokkaampi hoitomuoto kuin mikään muu psykoterapia 

tai välittäjäaineisiin vaikuttava lääkehoito yksistään. Liikunnan harjoittamisen tehoa on joka 

tapauksessa aliarvioitu masennuksen hoidossa kohtuuttoman paljon ottaen huomioon sen 

muut lukuisat terveysvaikutukset ja vähäiset tai jopa olemattomat haittavaikutukset (Watt & 

Panksepp 2009).  
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Tanssiterapiaa kutsutaan yleensä tanssi- tai liiketerapiaksi, mutta sillä on myös muita usein 

tavattuja nimiä, kuten liikepsykoterapia, psykoanalyyttinen liiketerapia ja psykomotorinen 

terapia (Cohen 1998, 315; Levy 1988, iv). Tanssiliiketerapia on yksi esittävän taiteen sovel-

luksia kliinisiin tarkoituksiin (Wilson 1997, 203). American Dance Therapy Association’in 

(ADTA) mukaan tanssiterapia on liikkeen käyttöä psykoterapeuttisesti prosessissa, jolla pyri-

tään yksilön emotionaaliseen, kognitiiviseen, sosiaaliseen tai fyysiseen eheytymiseen (Ajo 

2001, 15; Levy 1988, 11). Suomen Tanssiterapiayhdistyksen määritelmän mukaan tanssi- ja 

liiketerapia on monitieteinen kuntoutus- ja hoitomuoto, joka kuuluu luoviin taideterapioihin ja 

yhdistyy psykologian tieteenalaan (Suomen Tanssiterapia Yhdistys ry 2003).  

 

Tanssiterapia sopii kaikenlaisille ihmisille ja on erinomainen etenkin potilaille, joilla ei ole 

valmiuksia ilmaista itseään kattavasti verbaalisesti (Ajo 2001; Cohen 1998, 315; Suomen 

Tanssiterapia Yhdistys ry 2003; Wilson 1997, 230–231; Ylönen 2004). Sitä voidaan antaa 

niin yksilö- kuin ryhmäterapiana (Suomen Tanssiterapia Yhdistys ry 2003; Ylönen 2004). 

Lasten ja nuorten tanssiterapiassa tyypillisiä ryhmiä ovat muun muassa lapset, joilla on erilai-

sia oppimis- ja keskittymisvaikeuksia, autismia, kehityksen häiriöitä, fyysisiä vammoja, emo-

tionaalisia, psykoottisia ja rajatilaisia ongelmia, sopeutumisvaikeuksia sekä hyväksikäytön 

uhreja (Ajo 2001, 16; Levy 1988, 177–200; Ylönen 2004). Lasten tanssiterapiassa painotetaan 

lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, kehon hahmottamista, mielen yhdentymistä ja luovuut-

ta (Ajo 2001, 17).  

 

Ritter ja Low’n (1996) meta-analyysin mukaan tanssi- ja liiketerapialla voidaan lievittää ma-

sennuksen oireita diagnosoimattomilla masennuksesta kärsivillä henkilöillä. Tanssi- ja liikete-

rapiasta myös diagnosoidun masennuksen hoidossa on osittaista näyttöä (esim. Brooks & 

Stark 1989; Stewart ym. 1994). Esimerkiksi Jeong, Hong, Lee & Parkin (2005) tutkimuksessa 

12 viikkoa tanssiterapiaa saaneilla, lievästä masennustilasta kärsivillä nuorilla kielteiset mie-

lenterveysoireet, kuten masentuneisuus ja huolestuneisuus, vähenivät merkittävästi, ja myön-

teisiä muutoksia veren dopamiini ja serotoniini pitoisuuksissa havaittiin. Lisäksi liiketerapiaa 

(Ritter & Low 1996) ja pelkkää tanssia (Koch, Morlinghaus & Fuchs 2007) on käytetty psy-

kiatristen potilaiden hoidossa myönteisin seurauksin. Kuitenkin tanssi- ja liiketerapian tehosta 

kliinisen masennuksen hoidossa ei ole vielä tarpeeksi näyttöä, ja siitä käydään keskustelua 

(Cruz & Sabers 1998; Meekums 2010; Thachil ym. 2007).  
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Tähän asti tutkielmaani sisältyvän tutkimuskirjallisuuden mukaan tunteiden ilmaisu ja mielen-

terveys ovat yhteydessä toisiinsa (Nummenmaa 2010, 104). Masentuneilla on vaikeuksia il-

maista sekä tunnistaa tunteita erilaisissa tilanteissa (Joormann & Gotlib 2010), kun taas ter-

veet ihmiset voivat tunnistaa ja ilmaista tunteita jo pelkästään liikkeiden kautta (Atkinson ym. 

2004). Kielteinen mieliala ja pitkäaikainen masennus ovat yhteydessä vaikeuteen tunnistaa 

tunteita myös musiikista (Punkanen ym. 2010; Vuoskoski & Eerola 2011) ja mieliala on yh-

teydessä siihen, miten ihmiset liikkuvat musiikin tahdissa (Saarikallio ym. painossa) Vielä ei 

kuitenkaan tiedetä, miten masennus vaikuttaa musiikin tahdissa liikkeen kautta tapahtuvaan 

tunneilmaisuun. Kuitenkin masennuksen tiedetään heijastuvan ihmisen liikkeisiin esimerkiksi 

silminnähtävänä hitautena, jähmeytenä tai päinvastoin levottomuutena ja tarkoituksettomina 

liikkeinä (Blazer 2003; Hegeman ym. 2012). Lisäksi heikot motoriset taidot lapsuudessa näyt-

täisivät altistavan masennukselle kielteisten psykososiaalisten seurausten kautta (mm. Bejerot 

2011). Samoin liikkeellä erilaisissa muodoissa on osoitettu olevan masennusta hoitava vaiku-

tus (Cohen 2011; Conn & Seitz 2010). Silti masennuksen ja liikkeen kautta tapahtuvan tun-

neilmaisun yhteydestä ei käsitykseni mukaan ole tutkimustietoa saatavilla. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

4.1 Tutkimusongelma 

 

Tutkimukseni on osa Jyväskylän Yliopiston musiikinlaitoksella suoritettavaa Tunteet liik-

keessä (TuLi), – tutkimusprojektia, jonka tarkoituksena on 1) selvittää kuinka masennus il-

menee tutkittavien kyvyssä ilmaista, kommunikoida ja säädellä tunteita musiikin ja liikkeen 

kautta ja 2) testata musiikillisia elementtejä hyödyntävän tanssi-liiketerapian vaikutusta näi-

den taitojen vahvistamiseen masentuneilla potilailla.  

 

Tämä osatutkimus pohjautuu liikemittauksiin masentuneilla ja ei-masentuneilla ennen tanssi-

terapiainterventioita.  Tavoitteenani on tutkia, miten masennus ja aiempi tanssiharrastuneisuus 

näkyvät tutkittavien liikkeissä heidän ilmaistessaan spontaanisti liikkuen musiikista havaitse-

miaan tunteita. Analysoin tutkimukseen osallistuneiden liikettä seuraavien liikeominaisuuksi-

en osalta: 1) liikkeen nopeus, 2) kiihtyvyys, 3) käsien etäisyys toisistaan, 4) jalkojen etäisyys 

toisistaan, 5) käytetty tila ja 6) liikkeen määrä.  

 

Masentuneilla on taipumusta reagoida tunneärsykkeisiin hitaasti ja passiivisesti sekä pitäytyä 

ilmaisemasta tunteita (Joormann & Gotlib 2010; Mah & Pollock 2010; Melfsen &Florin 

2002). Lisäksi masennuksen oireisiin kuuluvat vähäenergisyys, motorinen hidastuminen, ku-

ten liikkeiden hitaus ja passiivisuus (Blazer 2003; Hegeman ym. 2012). Lisäksi kömpelyyden 

on osoitettu olevan yhteydessä masennukseen (Bejerot 2011). Tämän aiemman tutkimustie-

don valossa oletan, että tässä tutkimuksessa masentuneiden osallistujien liike on hitaampaa ja 

kaikin puolin passiivisempaa kuin kontrolliryhmäläisten liike. Oletettavasti korkean aktivaa-

tiotason tunteita ilmaistaan samankaltaisella liikkeellä (Dahl & Friberg 2007; Gross ym. 

2012) ja aiempi tanssiharrastuneisuus ilmennee monipuolisempana ja runsaampana liikkeenä.  

 

4.2 Tutkittavat 

 

Tunteet liikkeessä (TuLi) – tutkimusprojektiin rekrytoitiin masentuneita osallistujia Keski-

Suomen sairaanhoitopiirin terveyskeskuksista ja psykiatrisilta poliklinikoilta. Yksiköiden lää-

kärit tunnistivat mahdollisesti tutkimukseen sopivat osallistujat potilaistaan ja kertoivat heille 

tutkimuksesta. Myös lehti-ilmoituksia julkaistiin. Yhteyttä ottaneista potilaista tutkimuspro-
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jektin päätutkija valikoi 21 masentunutta osallistujaa (18 naista, 3 miestä), joilla todettiin  

Beck’in Depression Inventory (BDI) -itsearvioinnin tulosten perusteella kliininen masennus 

(Beck ym. 1961; Isometsä 2011, 15; Lönnqvist & Lehtonen 2011, 66). Osallistujien diag-

nooseista ei ollut tarkempaa tietoa. Masentuneiden ikä vaihteli 21-58 (ka= 40 vuotta, kh= 13 

vuotta) ikävuoden välillä. Masentuneista osallistujista 12 käytti jotakin antidepressiivistä lää-

kitystä ja 7 osallistujaa sai tutkimuksen aikana myös jotakin muuta terapiahoitoa. Masentu-

neista 9 oli harrastanut jonkin verran tanssia.  

 

Osatutkimukseni kontrolliryhmään rekrytoitiin osallistujia lehti-ilmoitusten avulla. Alun perin 

kontrolliryhmään kuuluvia osallistujia oli 28, mutta sisällytin analyysiini lopulta 19 aikuista 

(15 naista, 4 miestä). Kontrolliryhmään kuulumisen lähtökohtana oli, ettei osallistujalla ollut 

todettu kliinistä masennusta. Tämän lisäksi valituiksi tulivat vain ne, joiden sukupuoli- ja ikä-

jakauma parhaiten vastasivat masennusryhmän sukupuoli- ja ikäjakaumaa. Kontrolliryhmä-

läisten ikä vaihteli 19-57 (ka= 30 vuotta, kh= 10 vuotta) ikävuoden välillä. Kontrolliryhmäläi-

sistä 9 oli harrastanut tanssia jonkin verran, ja yhdeltä kontrolliryhmäläiseltä puuttui tieto 

tanssiharrastuksesta kokonaan. Näin ollen myös kontrolli- ja masennusryhmän tanssitaustat 

olivat samanlaisia.  Koe- ja kontrolliryhmäläisten sukupuolijakaumat sekä tanssiharrastunei-

suus on esitetty taulukossa 4. 

 

TAULUKKO 4. Tutkimukseen osallistuneet koe- ja kontrolliryhmäläiset 

 Naiset Miehet Tanssia harras-

taneet 

Tanssia harras-

tamattomat 

N 

 fr (%) fr (%) fr (%) fr (%)  

masentuneet 18(86) 3(14) 9(43) 12(57) 21 

kontrolliryhmä 15(79) 4(21) 9(47) 9(47) 19 

yhteensä 32(82) 7(18) 18(45) 21(52) 40 

 

4.3 Tutkimusaineiston keruu, siinä käytetyt menetelmät ja muuttujat ja niiden tilastolli-

nen käsittely 

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta antoi hyväksyntänsä tutkimukselle (liite 

1.) ja tutkimusaineiston keruu tapahtui vuoden 2012 aikana. Ennen varsinaista aineiston ke-

ruuta testiasetelmaa (taustatietolomake, BDI -itsearviointi ja liikeaineiston keruu) testattiin 
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neljällä pilottiosallistujalla. Tutkimukseen osallistujille kerrottiin tutkimuksen kulusta, minkä 

jälkeen he antoivat kirjallisen suostumuksen osallistumisestaan. Tutkimus alkoi taustatietolo-

makkeiden sekä masennuksen itsearviointilomakkeen täyttämisellä. Taustatietolomakkeessa 

kysyttiin muun muassa osallistujien ikää, sukupuolta ja mahdollista lääkitystä. Aineisto käsi-

teltiin nimettömänä osallistujille annettujen tunnistusnumeroiden avulla heidän yksityisyyten-

sä suojaamiseksi. Tanssiharrastuneisuutta kysyttiin taustatietolomakkeessa kysymyksellä 

”Harrastatko tanssia?”. Vastausvaihtoehdot olivat 1= En harrasta tanssimista, 2= Kyllä, har-

rastan tanssimista jossain määrin ja 3= Kyllä, harrastan tanssimista aktiivisesti. Koska osallis-

tujista vain kaksi ilmoittivat harrastavansa tanssia aktiivisesti, luokittelin osallistujat tanssihar-

rastuneisuuden perusteella uudestaan kahteen ryhmään: 1= En harrasta tanssimista ja 2= Har-

rastan tanssimista.  

 

Liikeaineiston keruu toteutettiin Jyväskylän yliopiston musiikinlaitoksen laboratoriotiloissa. 

Olin itse mukana seuraamassa joitakin mittaustilanteita. Mittaustilanteet alkoivat lämmittelyl-

lä, jonka aikana tutkimukseen osallistuva tanssiterapeutti tarjosi liikkumismahdollisuuksia 

osallistujalle ja selitti osallistujan tehtävän tutkimuksen aikana. Kutakin tutkittavaa pyydettiin 

ilmaisemaan spontaanisti vartalonsa liikkeellä taustalla soivan musiikin välittämää tunnetta. 

Ainoa rajoite liikkumiseen oli se, että tutkittavien tuli pysyä liikkumiseen varatulla alueella 

(n. 250 cm x 250cm), joka oli päällystetty liikkumiseen sopivalla matolla. Liikkumistila ero-

tettiin tutkijoista väliseinällä, jotta tilanne olisi osallistujille mahdollisimman luonnollinen.  

 

Musiikkinäytteitä oli yhteensä 15. Nämä noin minuutin mittaiset katkelmat ilmensivät tutki-

joiden arvioiden mukaan viittä perustunnetta (viha, pelko, ilo, suru, hellyys) mahdollisimman 

selkeästi. Musiikkinäytteet sisälsivät niin instrumentaalista kuin laulettua, enemmän ja vä-

hemmän tunnettua musiikkia. Näytteet soivat satunnaisesti valitussa järjestyksessä. Musiikki-

näytteissä esiintyvät kappaleet ovat listattuina ja luokiteltuina niiden ilmentämien tunteiden 

mukaan taulukossa 5. 
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TAULUKKO 5. Tutkimuksessa käytetyt musiikkikappaleet niiden välittämien tunteiden pe-

rusteella luokiteltuna  

Viha Pelko Ilo Suru Hellyys 

High Energy: 

The Box 

David Julyan: 

The Bone Dam 

ABBA: Dancing 

Queen 

A Fine Frenzy: 

Almost Lover 

Bob McFerrin: 

Common 

Threads 

Marilyn Ma-

zur: Unbound 

Mussorgsky: 

Night on a 

Bare Mountain 

Earth, Wind and  

Fire: Boogle 

Wonderland 

Glen Hansard & 

Marketa Irglova: 

If You Want Me 

Gabriela Anders: 

Fire of Love 

Rage Against 

the Machine: 

Wake Up 

Bernard 

Herrmann: 

Theme for 

Psycho (Prel-

ude) 

Marvin Gaye: 

Pride and Joy 

Jukka Leppilampi: 

Black Iris 

Sade: Is It a 

Crime? 

 

Jokaisen liikkumansa musiikkikatkelman jälkeen osallistujat vastasivat tutkijalle välittömästi 

mitä tunnetta musiikki ilmaisee. Vastausvaihtoehtoja oli viisi (viha, pelko, ilo, suru, hellyys), 

ja vastauksen osallistuja antoi suullisesti, minkä jälkeen tutkija tallensi sen vastauslomakkeel-

le. 

 

Liikemittausten aikana osallistujat liikkuivat vartalonmyötäisessä liikekaappaus-asussa. 

Asuun oli kiinnitetty 30 heijastavaa merkitsintä, jotka sijaitsivat pääosin kehon nivelten koh-

dilla. Mittausten aikana merkitsinten sijaintia seurattiin kahdeksankameraisella optisella liike-

tunnistusjärjestelmällä (Qualisys ProReflex), joka tallensi 120 kuvaruutua sekunnissa. Tutkit-

tavien liikkuessa musiikkinäytteet soivat taustalla kahdesta Genelec 8030A –kaiuttimesta. 

Myös ympäröivän tilan äänet tallennettiin kahdella 2,5 metrin korkeuteen kiinnitetyllä mikro-

fonilla. Mikrofonien poimimat äänet, toiston välitön äänisignaali sekä Qualisys-kameroiden 

lähettämä TTL1-pulssi tallennettiin käyttämällä Pro Tools –ohjelmistoa, jotta liikeaineisto ja 

musiikkiärsyke voitiin synkronoida. Lisäksi mittaustilanteet kuvattiin kolmella Sonyn video-

kameralla.  
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Ennen aineiston tilastollista käsittelyä merkitsinten kolmiuloitteinen sijainti suhteessa kehoon 

tuli manuaalisesti nimetä Motion Capture –ohjelmaan. Tähän aineiston esikäsittelyyn osallis-

tui useampia tutkimusavustajia, itseni mukaan lukien. Jotta tallennettu liike saataisiin numee-

riseen muotoon tilastollisen analyysin toteuttamiseksi, mitattiin liikkeelle sijainti kolmiulot-

teisella asteikolla liikekaappausohjelmalla (Qualisys ProReflex). Siten jokaiselle merkitsimel-

le saatiin numeerinen arvo. Merkitsinten sijainti suhteessa kehoon on esitetty kuvassa 1. Tä-

män jälkeen yhdistettiin alkuperäisistä 30 merkitsimestä 20 toissijaista merkitsintä siten, että 

osa vastasi alkuperäisten merkitsimien sijaintia (C, D, G, H, M, N, P, Q, R, T). Osa merkitsi-

mistä muodostettiin yhdistämällä kahden tai useamman keskimääräinen sijainti. Toissijaisten 

merkitsinten sijainnit ovat esitetty kuvassa 2.  

 

 

 

KUVA 1. Alkuperäisten merkitsinten si-

jainti suhteessa kehoon 

 

 

KUVA 2. Alkuperäisistä 30:sta merkitsi-

mestä yhdistettyjen toissijaisten merkitsi-

mien sijainnit eri vartalonosissa

 

Liikeaineistosta erotettiin tietokoneavusteisesti MATLAB Motion Capture (MoCap) Toolbox 

(Toiviainen & Burger 2010)  -ohjelmiston avulla 171 erilaista liikeominaisuutta. Valitsin tar-

kastelun kohteeksi keskivartalon nopeuden ja kiihtyvyyden (merkitsin J kuvassa 2.), jotta 

muuttuja kuvaisi liikkeen keskimääräistä nopeutta ja kiihtyvyyttä liikenäytteessä. Nämä muut-
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tujat saatiin laskemalla keskimääräinen nopeus ja kiihtyvyys olkapäiden ja lantion merkitsi-

mille. Liikkeiden nopeutta ja kiihtyvyyttä tutkin analyysissani siten 4 muuttujan avulla, jotka 

olivat keskivartalon nopeuden (mm/s)  keskiarvo ja keskihajonta sekä keskivartalon kiihty-

vyyden (mm/s2) keskiarvo ja keskihajonta. Keskihajonnat sisällytin tarkasteluun selvittääkse-

ni tarkemmin näissä ominaisuuksissa tapahtuneita muutoksia.  

 

Käsien ja jalkojen etäisyys –ominaisuudet valitsin kuvaamaan tutkittavien liikkeiden suuntaa 

ja asentoa. Arvot laskettiin käsien ja jalkojen merkitsinten keskimääräisinä välimatkoina sekä 

näiden keskihajontoina millimetreissä. Liikkeen laajuutta kuvaamaan valitsin kaksi muuttujaa. 

Toinen niistä, liikkeen määrä, oli kaikkien merkitsinten tilassa yhteensä kuljetun matkan pi-

tuus niin ikään millimetreissä Käytetty tila saatiin laskemalla osallistujan peittämän tilan suu-

ruus neliömillimetreissä suhteessa lattiatasoon eli käytännössä käytetyn liikkumisalueen suu-

ruus ja sen keskihajonta.  

 

Analyysini pohjautuvat seuraaviin muuttujiin: keskivartalon nopeus (Nopeus ka ja Nopeus 

kh), keskivartalon kiihtyvyys (Kiihtyvyys ka ja Kiihtyvyys kh), käsien etäisyys toisistaan 

(Käsien etäisyys ka ja Käsien etäisyys kh), jalkojen etäisyys toisistaan (Jalkojen etäisyys ka ja 

Jalkojen etäisyys kh), kokonaisuudessaan kuljetun matkan pituus (Liikkeen määrä) sekä käy-

tetyn liikkumisalueen suuruus (Käytetty tila), (vrt. esim. Saarikallio ym. painossa). 

 

Masennuksen (kontrolli/koe), tunteen (viha, pelko, ilo, suru, hellyys) ja tanssiharrastuksen (1= 

ei tanssiharrastuneisuutta/2 =tanssiharrastuneisuutta) vaikutusta liikeominaisuuksiin sekä 

ryhmien välisiä eroja tutkin monimuuttujaisen varianssianalyysin (MANOVA) avulla, 

Wilks’n Lambdan menetelmällä. Ryhmien välisissä parivertailuissa käytin Bonferroni –

menetelmää. Ennen analyysien tekemistä standardoin kaikki muuttujat niiden keskinäisen 

vertailun mahdollistamiseksi. Analyysit suoritin SPSS 20 ‐ohjelmistolla. 

 

4.4 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan muun muassa sitä, että tutkimuksessa käytetty mittari 

tai menetelmä mittaa juuri sitä, mitä on tarkoituskin (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 

226-227). Validiteettia voidaan tarkastella arvioimalla tutkimuksen sisäistä ja ulkoista validi-
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teettia. Sisäinen validiteetti tarkoittaa muun muassa sisällön validiteettia eli sitä, vastaavatko 

tutkimuksessa käytetyt käsitteet teoriaa ja kuinka hyvin ne kattavat tutkittavan ilmiön. (Met-

sämuuronen 2005, 57.) Tämä tutkimus on pyritty rakentamaan aikaisemman tutkimustiedon 

pohjalle ottaen huomioon eri alojen näkökulmat aiheesta. Lisäksi tutkittavien valinnassa käy-

tettiin yleisesti hyväksyttyä ja tutkimuskäytössä suosittua BDI –itsearviota (Beck ym. 1961), 

jonka tulkinnasta vastasi tutkimukseen osallistunut psykologi-tutkija. Tämä lisää tutkimuksen 

sisällön validiteettia. Toisaalta tutkittavien masennusta ei diagnosoinut lääkäri, mikä olisi 

edelleen lisännyt tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Sisäistä validiteettia voidaan arvioida myös tarkastelemalla, miten hyvin jollekin käsitteelle 

on annettu mitattavissa oleva määritelmä (Metsämuuronen 2005, 57). Aikaisemmissa tutki-

muksissa liikeilmaisua tutkittaessa on käytetty hyvin monenlaisia tutkimusmenetelmiä (ks. 

luku 2.3). Tässä tutkimuksessa liikeominaisuuksien mittaamisessa käytetty menetelmä on 

objektiivinen eikä perustu tutkijan omaan havainnointiin tai arviointiin liikkeestä, vaan tieto-

konepohjaisena perustuu ohjelman mittaamiin arvioihin. Tämä lisää tutkimuksen sisäistä vali-

diteettia. Menetelmää on käytetty myös aikaisemmin liikkeen analysoimiseen useammassa eri 

tutkimuksessa (esim. Burger ym. 2012; Saarikallio ym. painossa), joihin tämän tutkimuksen 

liikemittauksista vastannut tutkija on osallistunut. Lisäksi olen itse voinut hyödyntää liikunta-

pedagogista ja tanssillista asiantuntijuuttani tulosten tulkinnassa.  

 

Tutkimuksen ulkoista validiteettia, eli tulosten yleistettävyyttä muihin kuin tutkimusjoukkoon 

(Metsämuuronen 2005, 57, 65), vähentää se, että niin tutkittavien kuin kontrolliryhmän otos-

koko oli suhteellisen pieni, eivätkä tutkittavat olleet satunnaisesti valittuja, vaan kaikki tulivat 

Keski-Suomesta. Suuri tutkimusjoukkoon liittyvä ongelma tässä tutkimuksessa oli sukupuoli-

jakauma: suurin osa tutkimukseen osallistuneita oli naisia. Tämä kaventaa tulosten yleistettä-

vyyttä entisestään sulkien miessukupuolen lähes kokonaan sen ulkopuolelle. Toisaalta on pe-

rusteltua tutkia masennuksen vaikutusta juuri naissukupuoleen, sillä se on naisilla yleisempää 

(Joukamaa ym. 2011). Tätä tutkimusta voidaan tutkimusjoukon heikon edustavuuden takia 

pitää jonkinlaisena pilottitutkimuksena. 

 

Lisäksi masentuneiden tutkittavien tanssitaustaa, lääkitystä ja muita hoitomuotoja ei ollut tut-

kimuksessa kontrolloitu. Toisaalta tämä pyrittiin huomioimaan sillä, että kontrolliryhmä 
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muodostettiin tanssitaustan sekä ikäjakauman osalta mahdollisimman samankaltaiseksi kuin 

masentuneiden ryhmä niin, että masennus olisi ainoa ryhmiä erottava tekijä ja sen vaikutus 

liikkeelliseen tunneilmaisuun tulisi tutkimuksessa ilmi. Lisäksi tutkittavien tanssitaustaa ei 

tässä tutkimuksessa eritelty sen tarkemmin, mikä aiheuttaa tanssia harrastaneiden välille pal-

jon hajontaa. Osa heistä on saattanut harrastaa paljonkin tanssia, ja osa vain hyvin vähän. Li-

säksi harrastetulla tanssilajilla on oletettavasti myös vaikutusta, jota ei tässä tutkimuksessa 

huomioida ollenkaan. Niinpä tämän tutkimuksen tulokset ovat vain suuntaa-antavia ja niitä 

yleistettäessä tulisi olla varovainen.  

 

Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, antaako tutkimus tuloksia, jotka eivät ole sat-

tumanvaraisia (Hirsjärvi ym. 2007, 226). Tutkimus tulisi olla toistettavissa niin, että samalla 

asetelmalla saataisiin samankaltaisia tuloksia (Metsämuuronen 2005, 64-65; Hirsjärvi ym. 

2007, 226), mikä osoittaa sen, etteivät tulokset ole sattumanvaraisia. Reliabiliteettia voidaan 

tutkia rinnakkaismittauksella, toistomittauksella ja sisäisellä yhtenevyydellä (Metsämuuronen 

2005, 66–67), joita tässä tutkimuksessa ei käytetty. 

 

Tämän tutkimuksen reliabiliteettia eli käytetyn tilastollisen analyysin luotettavuutta tällä ai-

neistolla testattiin Boxin M –testillä, joka testaa ovatko muuttujien kovarianssimatriisit yhtä 

suuret, kuten monimuuttujainen varianssianalyysi edellyttää. Testin tulos oli B = 0.00, eli ko-

varianssimatriisit olivat eri suuret. Lisäksi varianssien yhtäsuuruutta testattiin Levenen testil-

lä. Analyysin luotettavuutta huonontaa se, että vain muuttujan jalkojen etäisyyden keskiha-

jonnan kohdalla varianssien yhtäsuuruusoletus täyttyi, p=.152. Kauimpana varianssien yh-

täsuuruusoletuksesta olivat etenkin muuttujat kiihtyvyys ka (F= 5.859, p=.000), käytetty tila 

kh (F=5.526, p=.000) sekä liikkeen määrä (F=4.507, p=.000). Tämän tutkimuksen reliabili-

teetti ei näiden testien perusteella ole kovin hyvä, mikä huonontaa tutkimuksen validiteettia 

entisestään. Tämä tulisi ottaa huomioon tuloksia yleistettäessä. 
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5 TULOKSET 

 

5.1 Masentuneisuuden, tanssiharrastuneisuuden ja perustunteiden vaikutus liikeominai-

suuksiin 

 

Monimuuttujaisten varianssianalyysien (MANOVA) tuloksena oli, että 2 (kontrol-

li/masentuneet) x 5 (viha/pelko/ilo/suru/hellyys) välillä oli yhdysvaikutusta, F(52, 1795.302) 

= 2.253, p= .000. Tämä tarkoittaa, että liikeominaisuudet (nopeus ka ja kh, kiihtyvyys ka ja 

kh, käsien etäisyys ka ja kh, jalkojen etäisyys ka ja kh, käytetty tila ka ja kh, liikkeen määrä) 

vaihtelivat eri tavoin koe- ja kontrolliryhmäläisten liikkuessa eri musiikkeihin. Yhdysvaikutus 

selitti noin 5,9 % liikeominaisuuksien vaihtelusta. 

 

Yleisesti ottaen kontrolliryhmän liikeominaisuudet vaihtelivat enemmän eri tunteita ilmentä-

viin musiikkinäytteisiin liikuttaessa, kun taas masentuneiden liikeominaisuudet eivät juuri-

kaan vaihdelleet eri musiikkinäytteissä. Yhdysvaikutukset osoittivat, että koeryhmän liikkei-

den nopeuden keskihajonta erosi kontrolliryhmästä etenkin pelkoa, vihaa ja iloa ilmaistessa, 

kun taas hellyyttä ilmaistaessa ero oli pienempi, F(4,475)= 4.250, p=.002, selitysaste 3,5%,  

Kiihtyvyyden suhteen ryhmät erosivat samankaltaisesti niin kiihtyvyyden keskiarvon, 

F(4,475)= 8.591, p=.000, selitysaste 6,7%, kuin keskihajonnan suhteen, F(4,475)= 5.765, 

p=.000, selitysaste 4,6%. Kontrolliryhmällä liikkeiden kiihtyvyys oli suurempaa vihaa ja iloa 

ilmaistessa, kun taas koeryhmällä liikkeiden kiihtyvyys pysyi melko samana laskien surun 

ilmaisussa pienimpään. Eniten ryhmät erosivat toisistaan vihan, ilon ja pelon ilmaisuissa kiih-

tyvyyttä tarkasteltaessa. Käytetyn tilan keskihajonta ryhmillä erosi etenkin pelon ilmaisuissa, 

F(4,475)= 2.627, p=.034, selitysaste 2,2%: kontrolliryhmällä pelko erosi merkittävästi suh-

teessa muihin tunteiden ilmaisuihin, kun taas masentuneiden ryhmässä tätä eroa ei ollut (ks. 

kuva 3). 
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KUVA 3. Monimuuttujaisen varianssianalyysin tilastollisesti merkitsevät tulokset eri liike-

ominaisuuksissa, 2(kontrolli/masentuneet) x 5 (viha/pelko/ilo/suru/hellyys) interaktio.  

 

Samoin 2 (kontrolli/masentuneet) x 2 tanssiharrastuksen (ei tanssiharrastusta/aiempi tanssi-

harrastus) välillä oli yhdysvaikutusta, F(13,463) = 5.146, p=.000. Liikeominaisuudet siis vaih-

telivat koe- ja kontrolliryhmän välillä sen mukaan, oliko osallistuja harrastanut tanssia vai ei. 

Yhdysvaikutuksen selitysaste oli 12.6 %. Kuten kuvasta 4. selviää, ne koe- ja kontrolliryhmä-

läiset, joilla ei ollut tanssiharrastustaustaa erosivat toisistaan vähemmän liikkeen määrän, 

F(1,475)= 4.246, p=.040, selitysaste 0,9%, ja käytetyn tilan keskihajonnan, F(1,475)= 4.434, 

p=.036, selitysaste 0,9%, suhteen. Kontrolliryhmässä tanssinharrastus kasvatti liikkeen mää-

rää enemmän kuin koeryhmässä. Samoin käytetyn tilan vaihtelu oli kontrolliryhmässä suu-

rempaa niillä osallistujilla, jotka olivat harrastaneet tanssia, mutta koeryhmässä tulos oli päin-

vastainen. 

 

Lisäksi osallistujat, jotka eivät harrastaneet tanssia, erosivat jalkojen etäisyyden suhteen, 

F(1,475)= 22.096, p=.000, selitysaste 4,4%, siten, että kontrolliryhmässä jalkojen etäisyys oli 
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suurempi kuin koeryhmällä. Tanssia harrastaneiden jalkojen etäisyyksissä ei juurikaan ollut 

eroja, kuului harrastaja sitten masentuneiden ryhmään tai ei (ks. kuva 4).   

 

 

KUVA 4. Monimuuttujaisen varianssianalyysin tilastollisesti merkitsevät tulokset, 2 (kontrol-

li/masentuneet) x 2 tanssiharrastus (ei aikaisempaa tanssiharrastusta/aikaisempi tanssiharras-

tus) interaktio. 

 

Seuraavaksi esittelen ryhmittelevien tekijöiden päävaikutukset edeten masennuksesta tanssi-

harrastukseen. Viimeiseksi raportoin tunteen päävaikutukset. Monimuuttujaisen varianssiana-

lyysin mukaan masennuksella oli tilastollisesti merkitsevä päävaikutus kaikkiin muihin liike-

ominaisuuksiin paitsi käytettyyn tilaan, F(13,463)= 15.148, p= .000, selitysaste 29,8%.  Tilas-

tollisesti merkitsevät masennuksen päävaikutukset ovat taulukossa 6.  
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TAULUKKO 6. Masennuksen tilastollisesti merkitsevät päävaikutukset liikeominaisuuksiin 

Muuttuja F df P Selitysaste 

Nopeus ka 140.555 1,475 .000 22,8% 

Nopeus kh 161.566 1,475 .000 24,5% 

Kiihtyvyys ka 110.834 1,475 .000 18,9% 

Kiihtyvyys kh 98.493 1,475 .000 17,2% 

Käsien etäisyys ka 5.206 1,475 .023 1,1% 

Käsien etäisyys kh 23.452 1,475 .000 4,7% 

Jalkojen etäisyys ka 20.019 1,475 .000 4,0% 

Jalkojen etäisyys kh 10.035 1,475 .002 2,1% 

Käytetty tila kh 46.018 1,475 .000 8,8% 

Liikkeen määrä 110.600 1,475 .000 18,9% 

 

Masennus heijastui masentuneiden kaikkiin muihin liikeominaisuuksiin paitsi käytettyyn ti-

laan siten, että masentuneet liikkuivat hitaammin, pienemmällä kiihtyvyydellä, suljetummassa 

asennossa ja vähemmän kuin ne tutkittavat, jotka eivät olleet masentuneita. Tarkemmin liike-

ominaisuuksien standardoidut keskiarvot ja keskihajonnat molemmilla ryhmillä on esitelty 

kuvassa 5. 
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KUVA 5. Liikeominaisuuksien standardoidut keskiarvot ja keskihajonnat masentuneilla osal-

listujilla sekä kontrolliryhmäläisillä 

   

Myös tanssiharrastuneisuudella oli tilastollisesti merkitseviä päävaikutuksia liikeominaisuuk-

siin, F(13,463)= 6.650, p= .000. Se selitti 15,7 % liikeominaisuuksien vaihtelusta. Tanssihar-

rastuneisuuden päävaikutukset ovat taulukossa 7. 

 

TAULUKKO 7. Tanssiharrastuneisuuden tilastollisesti merkitsevät päävaikutukset liikeomi-

naisuuksiin 

Muuttuja F df P Selitysaste 

Nopeus ka 8.773 1,475 .003 1,8% 

Nopeus kh 14.221 1,475 .000 2,9% 

Kiihtyvyys ka 7.635 1,475 .006 1,6% 

Kiihtyvyys kh 4.893 1,475 .027 1,0% 

Jalkojen etäisyys kh 7.991 1,475 .005 1,7% 

Liikkeen määrä 33.574 1,475 .000 6,6% 
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Tanssia harrastaneiden liikkeet olivat nopeampia ja kiihtyvämpiä kuin niiden osallistujien 

liikkeet, jotka eivät harrastaneet tanssia. Tanssia harrastaneiden liikkeiden nopeuden ja kiih-

tyvyyden keskihajonnat olivat myös suurempia kuin tanssia harrastamattomien. Lisäksi he 

liikkuivat kokonaisuudessaan enemmän tilassa. Toisaalta tanssia harrastaneiden osallistujien 

jalkojen etäisyys toisistaan oli pienempi kuin niillä osallistujilla, joilla ei ollut tanssitaustaa. 

Liikeominaisuuksien standardoituja keskiarvoja ja keskihajontoja kummallakin ryhmällä on 

havainnollistettu kuvassa 6. 

 

 

KUVA 6. Liikeominaisuuksien standardoidut keskiarvot ja keskihajonnat osallistujilla, jotka 

eivät olleet harrastaneet tanssia sekä niillä, jotka olivat harrastaneet tanssia aiemmin 

 

Viimeiseksi tunteella oli tilastollisesti merkitsevä päävaikutus liikeominaisuuksiin, F(52, 

1795.302)= 6.237, p= .000, selitysaste 14,9%. Päävaikutukset ilmenevät taulukosta 8. 

 

 

 

 

 

 

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Nopeus ka Nopeus kh Kiihtyvyys ka Kiihtyvyys kh Jalkojen

etäisyys kh

Liikkeen määrä

Ei aiempaa tanssiharrastusta Aiempi tanssiharrastus



  

  

   

 

  

  

  

59 

TAULUKKO 8. Tunteen tilastollisesti merkitsevät päävaikutukset liikeominaisuuksiin 

Muuttuja F df P Selitysaste 

Nopeus ka 16.401 4,475 .000 12,1% 

Nopeus kh 11.000 4,475 .000 8,5% 

Kiihtyvyys ka 39.615 4,475 .000 2,5% 

Kiihtyvyys kh 16.829 4,475 .000 12,4% 

Käytetty tila kh 4.339 4,475 .002 3,5% 

Liikkeen määrä 12.519 4,475 .000 9,5% 

 

Parivertailut Bonferroni –korjauksella osoittivat, että kaikkien osallistujien liike oli tilastolli-

sesti merkitsevästi hitaampaa surua ja hellyyttä ilmaistaessa verrattuna ilon ja vihan tunteisiin. 

Surun ja pelon välillä oli niin ikään tilastollisesti merkitsevä ero. Nopeuden keskihajonta oli 

suurin pelkoa ilmaistessa, ja ero oli tilastollinen verrattuna kaikkiin muihin tunteisiin. Lisäksi 

ilon ja vihan nopeuden keskihajonnat erosivat verrattuna suruun ja hellyyteen. Toisin sanoen 

iloa ja vihaa ilmaistessaan osallistujat vaihtelivat liikkeen nopeutta enemmän, kun taas surua 

ja hellyyttä ilmaistessaan liike oli nopeudeltaan samankaltaista kaikilla osallistujilla. 

 

Liikkeen kiihtyvyys oli hitaampaa surua, hellyyttä ja pelkoa ilmaisevaan musiikkiin verrattu-

na vihaiseen ja iloiseen musiikkiin. Lisäksi surullisen ja pelottavan musiikin välillä oli tilas-

tollisesti merkitsevä ero siten, että tutkittavat ilmaisivat surua kaikista vähiten kiihtyvällä liik-

keellä. Kiihtyvyyden keskihajonta oli niin ikään korkein osallistujien liikkuessa vihaiseen ja 

iloiseen musiikkiin, ja ero oli tilastollisesti merkitsevä verrattuna suruun ja hellyyteen. Osal-

listujat siis vaihtelivat liikkeen kiihtyvyyttä enemmän ilmaistessaan vihaa ja iloa verrattuna 

suruun ja hellyyteen. Myös pelko erosi kiihtyvyyden keskihajonnan suhteen surusta ja hellyy-

destä tilastollisesti.  

 

Käytetyn tilan keskihajonta oli suurin osallistujien ilmaistessa pelkoa ja se erosi tilastollisesti 

merkitsevästi surullisesta ja hellästä tunteesta. Toisin sanoen jotkut osallistujista käyttivät 

runsaasti tilaa ilmaistessaan pelkoa ja toiset vähemmän; vaihtelu oli suurempaa kuin hellyy-
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den ja surun ilmaisuissa. Viimeiseksi liikkeen määrä oli suurinta osallistujien ilmaistessa iloa 

ja vihaa, ja ero oli tilastollisesti merkitsevä verrattuna suruun ja hellyyteen. Myös tutkimuk-

seen osallistuneiden liikkeiden määrä oli tilastollisesti merkitsevästi suurempaa pelkoa ilmai-

sevaan kuin surua ilmaisevaan musiikkiin liikuttaessa. Parivertailujen tarkemmat tulokset ovat 

liitteessä 2. ja liikeominaisuuksien standardoituja keskiarvoja ja keskihajontoja eri tunteita 

ilmaistessa on havainnollistettu kuvassa 7. 

 

 

KUVA 7.  Liikeominaisuuksien standardoidut keskiarvot ja keskihajonnat eri tunteita ilmais-

tessa  
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6 POHDINTA 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten masentuneisuus, tanssiharrastuneisuus 

ja perustunteet ilmenevät tutkimukseen osallistuneiden liikeominaisuuksiin heidän ilmaistes-

saan spontaanisti tunteita liikkeessä. Tutkittavien spontaanisti tuottamista liikkeistä ja liikeil-

maisuista analysoin 6 eri liikeominaisuutta, jotka olivat liikkeen keskimääräinen nopeus, kiih-

tyvyys, käsien sekä jalkojen etäisyys toisistaan, käytetyn tilan suuruus ja liikkeen määrä. 

Kunkin liikeominaisuuden vaihtelua tutkin suhteessa siihen tunteeseen, jonka tutkittava rapor-

toi tunnistaneensa musiikista, johon hän liikkui.  

 

Tulokset osoittivat, että masentuneiden liikkeet olivat hitaampia, kiihtyvyydeltään hitaampia 

eli vähäenergisempiä sekä passiivisempia ja nopeudeltaan tasaisempia kuin niiden osallistuji-

en liikkeet, joilla ei ollut masennusta. Lisäksi masentuneet liikkuivat tilassa ja tuottivat liikettä 

ylipäätään vähemmän. Masentuneilla käsien etäisyydet toisistaan ja jalkojen etäisyydet toisis-

taan olivat pienempiä, eli he liikkuivat suljetummassa asennossa. Myös etäisyyksien vaihtelu 

oli pienempää masentuneilla verrattuna kontrolliryhmään. Tämä selittyy osittain sillä, että 

masentuneet liikkuivat kokonaisuudessaan vähemmän kuin kontrolliryhmäläiset, jolloin asen-

toihin tulee myös vähemmän muutosta. Masennukselle tyypillisiä oireita ovat pysähtyneisyys, 

motorinen hidastuminen ja kiinnostuksen puute (Blazer 2003; Hegeman ym. 2012); tämän 

tutkimuksen perusteella masennus näkyy juuri tällä tavalla myös liikkeellisessä tunneil-

maisussa. Masentuneiden osallistujien oletettu kiinnostuksen puute on luultavasti myös vä-

hentänyt sitä aktivaatiotasoa, jolla he suorittivat tutkimuksen ilmaisutehtävää. Lisäksi on osoi-

tettu, että masentuneet usein pidättyvät ilmaisemasta tunteita (Joormann & Gotlib 2010). Tä-

män tutkimuksen perusteella voisi olettaa, että tunteiden ilmaisusta pidättyminen ulottuu 

myös tunteiden ilmaisuun liikkeessä. 

 

Tarkastellessani masentuneiden ja kontrolliryhmän liikeominaisuuksien eroja eri tunteiden 

ilmaisujen suhteen ryhmät erosivat toisistaan etenkin vihan, ilon ja pelon ilmaisuissa. Surun ja 

hellyyden tunteiden ilmaisut olivat lähempänä toisiaan. Tätä voisi selittää se, että tutkittavat 

ilmaisivat iloa, vihaa ja pelkoa nopeammilla, kiihtyvämmillä ja runsaammilla liikkeillä, jol-

loin masentuneiden vähäisempi liikkuminen tai joissain tapauksissa jopa liikkumattomuus tuli 

esille juuri näiden tunteiden kohdalla. Tässä tutkimuksessa tunteiden liikeilmaisut eivät siis 
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eronneet tunteiden sävyn mukaan johdonmukaisesti, vaan nimenomaan tunteen aktivaatiota-

son muutos johti myös liikeominaisuuksien eli liikeilmaisujen muutokseen. 

 

Aiempi tanssiharrastuneisuus näkyi osallistujien liikkeissä nopeampana ja kiihtyvämpänä, 

toisin sanoen energisempänä ja aktiivisempana liikkeenä sekä suuremmassa liikkeen määräs-

sä. Tanssia harrastaneet ovat todennäköisesti tottuneempia liikkumaan musiikin tahdissa ja 

ilmaisemaan liikkeillään tunteita, jolloin liikettä oli enemmän ja se oli aktiivisempaa. Yllättä-

en tanssia aiemmin harrastaneet ja harrastamattomat erosivat jalkojen etäisyyden suhteen si-

ten, että ne, joilla oli tanssiharrastustausta, pitivät jalkojaan lähempänä toisiaan kuin tanssia 

harrastamattomat. Mahdollisesti tanssiharrastustausta ohjasi osallistujia liikuttamaan kehoaan 

enemmän ylävartalosta kuin jaloista, mikä voisi vaikuttaa jalkojen etäisyyteen. Toisaalta jot-

kut tanssityylit, kuten baletti, ohjaavat suljetumpaan jalkojen asentoon. Kolmanneksi voisi 

arvella, että tanssia harrastaneilla olisi parempi tasapaino kuin tanssia harrastamattomilla (Fer-

rutino ym. 2011; Ricotti & Ravaschio 2011), jolloin heidän ei tarvitse pitää jalkojaan niin 

avonaisessa asennossa tanssiessaan. Tuloksen syvällisempi analyysi edellyttäisi kuitenkin 

osallistujien tanssitaustan tarkempaa tarkastelua. Tässä tutkimuksessa osallistujat olivat luoki-

teltu sen mukaan, olivatko he tanssineet aikaisemmin vai eivät. Asettelu ei ota huomioon 

tanssityylejä saati tanssiharrastuksen kestoa tai sitä, minkä ikäisenä tanssiharrastus oli aloitet-

tu. 

 

Tanssiharrastus ei juurikaan muuttanut masennuksen vaikutusta liikkeeseen. Kontrolliryhmäs-

tä ne, joilla oli tanssiharrastustausta, liikkuivat enemmän kuin tanssia harrastamattomat. Ma-

sentuneiden ryhmässä taas tanssiharrastustausta ei lisännyt liikkeen määrää yhtä paljon. Sa-

moin kontrolliryhmän tanssitaustaisten tilassa liikkumisen vaihtelu oli suurempaa kuin tanssia 

harrastamattomien, mutta masentuneilla aiemman tanssiharrastuksen vaikutus oli päinvastai-

nen: masentuneet tanssia harrastaneet osallistujat liikkuivat tilassa kaikista vähiten. Tästä voi-

si päätellä, että vaikka yleisesti ottaen aiempi tanssiharrastus tässä tutkimuksessa rikastutti 

liikkeellistä tunneilmaisua, masennuksen päinvastainen, lamaannuttava vaikutus oli silti ai-

empaa tanssiharrastusta voimakkaampi. Tätä tulkintaa vahvistaa edelleen se, että masennuk-

sen vaikutus liikeominaisuuksiin oli tulosten mukaan tilastollisesti merkitsevämpää kuin tans-

siharrastuksen vaikutus. Tämän tutkimuksen perusteella tanssiharrastuksen voitaisiin kuiten-

kin katsoa tukevan terveiden yksilöiden mielenterveyttä liikunnallisuuden lisäksi siitä syystä, 
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että se ensinnäkin opettaa liikkeellisen tunneilmaisun keinoja ja ohjaa eri tunteiden erottami-

seen musiikista. Toiseksi tanssiharrastus mahdollisesti tarjoaa tilaisuuden keholliseen itseil-

maisuun niille, jotka kokevat kehon ja liikkeen luontevimmiksi ilmaisukanaviksi, mutta jotka 

kokevat itsensä rajoitetuksi kulttuuristen tunteiden esittämissääntöjen vuoksi (ks. Lustig & 

Koester 1993, 180; Nummenmaa 2010, 89). Näitä oletuksia tulisi kuitenkin testata tarkem-

min. Jalkojen etäisyyden suhteen tanssia harrastaneet eivät poikenneet toisistaan, kuuluivat he 

sitten masentuneiden ryhmään tai kontrolliryhmään. Sen voisi arvella johtuvan siitä, että kont-

rolliryhmän tanssia harrastaneet liikkuivat mahdollisesti kapeassa jalkojen asennossa liikutta-

en pääasiassa ylävartaloa. Tällöin jalkojen etäisyyden ero vähemmän liikkuvaan masentunee-

seen tanssia harrastaneeseen, joka seisoo kapeassa asennossa, ei kasva, vaikka muuten liike 

olisi erilaista. 

 

Tämän tutkimuksen tulokset vahvistivat aikaisempia tutkimustuloksia myös siitä, että aktivaa-

tiotasoiltaan samankaltaisia tunteita, kuten iloa ja vihaa, ilmaistaan liikkeessä samankaltaisesti 

(Amaya ym. 1996; Boone & Cunningham 2001; Dahl & Friberg 2007; Gross ym. 2012; Mon-

tepare ym. 1999; Pollick ym. 2001; Sawada ym. 2003). Myös tässä tutkimuksessa osallistujat 

ilmaisivat korkean aktivaatiotason tunteita, eli iloa ja vihaa, nopeammilla ja kiihtyvämmillä 

liikkeillä kuin matalan aktivaatiotason tunteita, eli surua ja hellyyttä. Vihaa ja iloa ilmaistessa 

osallistujat käyttivät myös enemmän tilaa ja heidän liikkeidensä määrä oli suurempi kuin su-

run ja hellyyden kohdalla. Pelon ilmaisut liikkeessä sen sijaan lähestyivät korkean aktivaatio-

tason tunteiden ilmaisutapaa, vaikka pelko usein luokitellaan matalan aktivaatiotason tunteek-

si (Barrett & Russell 1998; Castellano ym. 2007; Russell 1980; Wallbott 1998). Tätä voisi 

selittää pelon tunteen eri sävyillä; joskus pelko voi olla lamaannuttavaa ja toisinaan kauhua tai 

paniikkia herättävää, minkä voisi olettaa nostattavan aktivaatiotasoa. Tässä tapauksessa käy-

tetty musiikki on mahdollisesti ohjannut ilmaisutapaa.  

 

Tutkimustulosten yleistettävyyttä arvioidessa on otettava huomioon muutamia seikkoja. En-

sinnäkin tilastollisen menetelmän lähtöoletuksissa oli puutteita, joten tuloksia tulisi arvioida 

kriittisesti. Toiseksi tämän tutkimuksen tutkimusjoukko oli melko pieni ja edusti lähinnä Kes-

ki-Suomea sekä naissukupuolta. Jatkossa olisikin syytä tutkia masennuksen ilmenemistä lii-

keilmaisuun suuremmilla otoskooilla ja edustavimmilla otoksilla. Tarkastelua voisi laajentaa 

myös muihin mielenterveysongelmiin, kuten ahdistuneisuuteen. Tunteet liikkeessä (TuLi) –
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tutkimushankkeen tarkoituksena on tutkia myös sitä, miten masentuneiden liikeilmaisu muut-

tuu heidän osallistuttuaan tanssiterapiainterventioon. Tarkoituksena on testata liikettä hyväk-

sikäyttävän terapian tehokkuutta masennuksen hoidossa, sillä aiemmat tutkimukset antavat 

viitteitä siitä, että menetelmällä voitaisiin vähentää masennuksen oireita (Brooks & Stark 

1989; Ritter & Low 1996; Stewart ym. 1994). Tutkimustieto on kuitenkin vielä puutteellista.  

 

Tämä tutkimus ei juuri huomioi sitä, mikä merkitys musiikilla on ollut tässä tutkimuksessa. 

Musiikki toimi tutkimuksessa tunteiden herättäjänä ja on ehkä helpottanut liikkumista: lienee 

helpompaa ilmaista musiikista havaitsemaa tunnetta kuin omaansa, jolloin musiikki tarjoaa 

ikään kuin jonkinlaisen suojan tai piilon tanssijalle. Toisaalta, kun tutkittavia pyydettiin ilmai-

semaan musiikista itse havaitsemaansa tunnetta, on tulkinnoissa aina eroja. Tuloksiin liittyy 

siten aina tutkittavan oma tulkinta niin musiikista, sen sisältämän tunteen sävystä ja voimak-

kuudesta. Masentuneiden liikeominaisuuksiin on voinut vaikuttaa myös vaikeudet havaita 

tunteita musiikista (Punkanen ym. 2010); olisikin mielenkiintoista tutkia jatkossa sitä, kuinka 

paljon masentuneiden tulkinnat musiikkinäytteistä erosivat kontrolliryhmäläisten tai tutkijoi-

den arvioinneista. Voidaan kriittisesti kysyä, millainen musiikki ylipäätään on surullista, ilois-

ta, vihaista tai pelkoa herättävää. Tämä tutkimus ei ota huomioon musiikillisia elementtejä, 

kuten tempoa, rytmikkyyttä tai melodiaa. Esimerkiksi vihainen, iloinen ja pelkoa herättävä 

musiikki on voinut olla nopeatempoista, jolloin masentuneiden on ollut vaikea tavoittaa mu-

siikin tahtia, koska heidän energiatasonsa on alhainen. Toisaalta musiikin melodian voisi ku-

vitella auttavan hitaiden ja pehmeiden liikkeiden tuottamisessa. Näitä elementtejä tässä tutki-

muksessa ei kuitenkaan huomioitu.  

 

Joka tapauksessa nämä subjektiiviset kokemukset eli tulkinnat musiikin ilmaisemasta tuntees-

ta, joiden perusteella tutkittavia pyydettiin liikkumaan, ovat vaikuttaneet tutkittavan liikkeiden 

laatuun, voimakkuuteen ja määrään. Tunteet ja niiden ilmaiseminen liikkeellä ovatkin hyvin 

monimutkaisia ja laajoja ilmiöitä. Tässä tutkimuksessa liike ja tunneilmaisu palautettiin nu-

meeriseksi, mekaaniseksi tiedoksi, joka valottaa vain pientä osaa tästä ilmiöstä. Lisäksi on 

huomioitava, että mittaukset suoritettiin laboratorio-olosuhteissa tutkijoiden kanssa samassa 

tilassa, ja että tutkittavat olivat pukeutuneet vartalonmyötäiseen liikekaappausasuun. Nämä 

seikat ovat mahdollisesti vähentäneet tilanteen aitoutta ja rajoittaneet liikeilmaisua. Olisi mie-

lenkiintoista tutkia liikkeellistä tunneilmaisua autenttisissa tilanteissa, joskin se olisi tutki-
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muksen toteuttamisen kannalta hyvin haastavaa. Todellisuudessa voi olla niin, että masentu-

nut ihminen ei helposti aidossa tilanteessa edes yrittäisi ilmaista itseään musiikin tahtiin liik-

kumalla. 

 

Toisaalta tutkimuksessa käytetyn menetelmän avulla voidaan tallentaa ja tutkia liikettä hyvin-

kin tarkasti, ja se mahdollistaa liikkeen ja liikeominaisuuksien tilastollisen käsittelyn. Tässä 

tutkimuksessa liikeilmaisun analyysiin sisällytettiin vain 6 liikeominaisuutta, jotka valitsin 

aikaisemman tutkimustiedon perusteella. Kuitenkin menetelmän avulla olisi voinut tutkia 

myös monia muita liikeominaisuuksia, jolloin liikeilmaisusta olisi saatu paljon kokonaisval-

taisempi kuva. Ylipäätään tämän hetkinen tieto eri tunnetilojen ilmaisutavoista liikkeen kautta 

on melko hajanaista ja osin ristiriitaista.  

 

Tähän tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyyttä ja yksityisyyttä pyrittiin suojelemaan 

tulosten analysointivaiheessa käsittelemällä aineistoa nimettömänä. Tutkimus sai myös Keski-

Suomen sairaanhoitopiirin eettisen lautakunnan hyväksynnän. Lisäksi tutkimuksen voidaan 

katsoa olleen masentuneille osallistujille myönteinen tapahtuma; vaikka alkumittaukset saat-

toivat aiheuttaa osallistujille ahdistuksen tunteita, pääsivät he tutkimuksen myötä osallistu-

maan tanssiterapiainterventioon, joka oletettavasti vähintään tuki osallistujien mielenterveyttä. 

Toisaalta tutkimuksen heikkoutena voidaan pitää sitä, että tutkimukseen osallistuneiden ma-

sennus seulottiin itsearviointimittarin avulla, eikä lääkärin tekemän diagnoosin perusteella, 

mikä olisi lisännyt tutkimuksen luotettavuutta.   

 

Aikaisemmin on osoitettu, että masennus vaikuttaa monella eri tapaa ihmisen kykyyn tunnis-

taa ja ilmaista tunteita sanallisesta viestinnästä ja ilmeistä (Joormann & Gotlib 2010). Tämä 

tutkimus antoi viitteitä siitä, että masennus vaikuttaa ihmisen kykyyn ilmaista tunteita myös 

liikkeessä. Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että mielialat heijastuvat liikkeeseen musiikin 

tahdissa (Saarikallio ym. painossa), mutta muuten mielenterveydellisten ongelmien yhteyttä 

liikeilmaisuun ei ole ennen tätä tutkittu.  Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että 

kyky ilmaista tunteita keholla on yhteydessä mielenterveyteen. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, 

suojaavatko monipuoliset keholliset ilmaisutaidot mielenterveyttä – tätä olisi mielestäni mie-

lenkiintoista ja tarpeellista tutkia tulevaisuudessa.   
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Ymmärrystä mielenterveyden yhteydestä kehoon sovelletaan kehomenetelmiä hyväksikäyttä-

vissä terapioissa. Tanssi- ja liiketerapia on yksi näistä kehon ja mielen yhteyteen perustavista 

hoitomuodoista. Tämä tutkimus on osaltaan käden ojennus niille käytännössä kehomenetel-

miä soveltaville toimijoille, joilla on tarve syventää tätä ymmärrystä ja toisaalta saada empii-

ristä näyttöä kehomenetelmien tehosta mielenterveyden edistämisessä. Jyväskylän musiikin-

laitoksella meneillään oleva TuLi - tutkimus, johon tämä osatutkimukseni kuuluu, selvittää 

tanssiterapiaintervention vaikutusta masentuneiden liikeilmaisuun.  

 

Tällä tutkimuksella pyritään laajentamaan liikuntakasvattajien ymmärrystä liikunnan, kehon 

ja mielen yhteydestä sekä lisätä kiinnostusta soveltaa mielenterveyttä edistäviä kehomenetel-

miä myös liikuntakasvatuksessa, kuten koululiikunnassa. Masennus on yksi suurimpia kan-

santerveydellisiä ongelmia Suomessa (Mäkinen & Wahlbeck 2009), joten sen ennaltaeh-

käisyyn tulisi kiinnittää huomiota jo varhain. On ilmeistä, että ehkäisevä toiminta on mielek-

käämpää kuin odottaa oireiden puhkeamista. Erityisen tärkeää on kohdentaa toiminta nuoriin, 

joilla on odotettavissa pitkä elinikä ja joiden terveydelle kansanterveytemme rakentuu. (Terho 

2002.) Kouluilla nähdään olevan yhä tärkeämpi rooli terveyden edistämisessä, johon kuuluu 

muun muassa masennuksen ennaltaehkäisy (esim. Weare 2000, 3-10, 17). Liikunta ennaltaeh-

käisee masennusta ja vähentää sen oireita (Brown ym. 2011; Carek, Laibstain & Carek 2011; 

Fox 1999; Lawlor & Hopker 2001; Leppämäki 2007; Salmon 2001; Sjösten & Kivelä 2006; 

Thachil ym. 2007). Lisäksi toiminnalliset, myös liikuntaa soveltavat, ryhmäterapiat ovat 

osoittautuneet hyviksi masennuksen ennaltaehkäisijöiksi (Lönnqvist 2011). Kouluissa liikun-

tatunneilla toimitaan ryhmissä, joten ne voisivat olla mainio paikka soveltaa esimerkiksi lii-

keilmaisua kehittäviä ja ryhmäterapeuttisia harjoitteita mielenterveyden edistämisen nimissä. 

Tämä tutkimus osoittaa, että kyky ilmaista tunteita liikkeillä on yhteydessä mielenterveyteen, 

joten liikeilmaisuun olisi perusteltua kiinnittää huomiota päiväkotien ja koulujen liikuntaryh-

missä. Myös Takalan ym. (2009) mukaan lasten sosioemotionaalisia taitoja voitaisiin kehittää 

liikuntatuokioiden ja –tuntien aikana. Lapsilla on synnynnäinen kyky ilmaista ja ymmärtää 

perustunteita (Korkiakangas 1998, 192) ja liikkeellinen tunneilmaisukin onnistuu jo 4- ja 5 –

vuotiailta (Boone & Cunningham 2001).  

 

Mielestäni tällä hetkellä liikunnanopettajakoulutus painottaa lähinnä liikunnanopetuksen fyy-

sis-motorisia ja tiedollisia tavoitteita, ja rajaa sosiaalis-affektiiviset tavoitteet lähinnä liikun-
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naniloksi tai sosiaalisten taitojen harjoitteluksi paritehtävien avulla. Uskon, että liikuntatun-

neilla jo luonnostaan olevia elementtejä, kuten ryhmää, sosiaalisia suhteita, liikettä ja kehol-

lista työskentelytapaa, voitaisiin paljon enemmän ja suunnitelmallisemmin hyödyntää oppi-

laiden mielenterveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjinä. Tällä hetkellä nämä 

mahdollisuudet jätetään paljolti käyttämättä; osittain siksi, että oma ja tulevien kollegoideni – 

liikunnanopettajien – tämänhetkinen tietotaito ei vielä riittäne tämänkaltaiseen toimintaan. 

Tämän tutkimuksen avulla toivon herättäväni keskustelua aiheesta ja vievän tämän suuntaista 

kehitystä koulutuslaitoksissamme – ja sitä kautta myös koko yhteiskunnassamme – eteenpäin. 
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Liite 1. Tutkimuseettisen toimikunnan lausunto 

 

 



  

  

   

 

  

   

Liite 1. jatkuu 
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Liite 2. Liikeominaisuuksien standardoidut keskiarvot ja keskihajonnat eri tunteita ilmaistessa, sekä parivertailujen tilastolliset merkitsevyydet 

*** p <.000, **p < .01, *p<.05 

 

Liikeominaisuus Tunnetila Bonferroni 

 1. Ilo 2. Suru 3. Viha 4. Hellyys 5. Pelko  

 ka kh ka kh ka kh ka kh ka kh  

Nopeus ka .442 .078 -.434 .094 .285 .106 -.157 .089 .248 .095 1 > 2***, 4*** 

2 < 3***,4*** 

4 < 5* 

Nopeus kh .205 .079 -.256 .095 .209 .107 -.094 .090 .560 .097 1 > 2**, 1 < 5** 

2 < 3*, 5*** 

3 < 5* 

4 < 5*** 

Kiihtyvyys ka .692 .075 -.507 .089 .632 .101 -.273 .085 -.036 .091 1, 3 > 2***, 4***, 5*** 

2 < 5*** 

Kiihtyvyys kh .518 .083 -.311 .099 .489 .112 -.232 .094 .230 .101 1, 3 > 2***, 4*** 

2 < 5*** 

4 < 5*** 

Käytetty tila kh .049 .084 -.138 .101 .018 .114 -.154 .096 .368 .103 5 > 2***, 4*** 

Liikkeen määrä .362 .080 -.405 .095 .346 .108 -.110 .091 .190 .097 1 > 2***, 4* 

2 < 3***, 5***  


