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Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ruumiillisen synkronian ilmenemistä pariterapian hiljaisissa 

hetkissä kahdessa eri modaliteetissa: elektrodermaalisessa aktiivisuudessa (EDA) sekä pään ja kehon 

liikkeissä (MEA). Aineisto koostui Jyväskylän yliopiston Relationaalinen mieli -tutkimushankkeen 

kahdestatoista pariterapiaistunnosta, joista jokaiseen osallistui kaksi asiakasta ja kaksi terapeuttia 

sekä istunnoista paikannetuista erityisen vähän äänienergiaa sisältävistä hiljaisista hetkistä. 

Aineistoista analysoitiin synkronoitumisen eroja hiljaisten hetkien ja satunnaisesti valittujen ei-

hiljaisten hetkien välillä, modaliteettien eroja synkronoitumisessa ja synkronoitumisen yhteyttä 

asiakkaan kokemaan terapeuttisen yhteistyösuhteen laatuun. Lisäksi tutkittiin edellisten yhteyttä 

synkronian kahteen esiintymismuotoon, yhdensuuntaiseen (in-phase) ja vastakkaissuuntaiseen (anti-

phase) synkroniaan. 

EDA:ssa synkronian havaittiin olevan yleistä: tilastollisesti merkitsevää synkroniaa esiintyi 69 

%:ssa istuntojen osallistujien välisistä dyadeista. MEA:ssa synkronia oli vähäistä, joten tarkemmissa 

analyyseissa keskityttiin EDA:an. Molemmissa modaliteeteissa synkronoituminen oli yhtä 

voimakasta hiljaisissa ja ei-hiljaisissa hetkissä. EDA:ssa yhdensuuntainen synkronia asiakkaiden 

välillä oli kuitenkin hiljaisissa hetkissä merkitsevästi vähäisempää kuin ei-hiljaisissa hetkissä. 

Terapeuttisen yhteistyösuhteen laatua kussakin istunnossa mittaavien Session Rating Scale (SRS) -

arvojen ja EDA-synkronian välillä havaittiin merkitsevä yhteys: mitä voimakkaampaa 

vastakkaissuuntainen synkronia oli asiakkaan ja terapeuttien välillä, sitä paremmaksi asiakas 

yhteistyösuhteen koki. Tutkittaessa vastaavia yhteyksiä erikseen mies- ja naisasiakkailla sekä 

hiljaisissa ja ei-hiljaisissa hetkissä, havaittiin positiivinen merkitsevä yhteys ei-hiljaisissa hetkissä 

ilmenneen naisasiakkaan ja terapeuttien välisen yhdensuuntaisen synkronian ja naisasiakkaan 

kokeman yhteistyösuhteen laadun välillä. Yhdensuuntainen synkronia oli EDA:ssa varsinkin 

hiljaisissa hetkissä ja terapeuttien välisissä dyadeissa huomattavasti vastakkaissuuntaista synkroniaa 

yleisempää. 

Tämän tutkimuksen perusteella hiljaisissa hetkissä esiintyvällä ruumiillisella synkronialla ei 

ehkä ole sellaista roolia, joka merkittävästi poikkeaisi muina aikoina esiintyvästä synkroniasta. 

Tarkastelimme myös määrällisen tutkimuksen menetelmäkehitystarpeita, jotta lyhyissä ajanjaksoissa 

ilmenevää synkroniaa pystyttäisiin tulevaisuudessa havainnoimaan entistä paremmin. 
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This study examined the manifestation of embodied synchrony in silent moments of couple therapy 

in two different modalities: electrodermal activity (EDA) and head and body movements (MEA). The 

material consisted of twelve couple therapy sessions of the Relational Mind research project at 

University of Jyväskylä, each of which was attended by two clients and two therapists. This study 

focused on the detected silent moments with particularly low sound energy. Data were analysed for 

differences in synchronization between silent moments and randomly selected non-silent moments, 

differences in modalities in synchronization, and the relationship of synchronization to the quality of 

the therapeutic alliance experienced by the client. In addition, the two manifestations of synchrony, 

in-phase and anti-phase synchrony, was investigated. 

In the EDA, synchrony was found to be a common phenomenon: statistically significant 

synchrony occurred in 69% of dyads between session participants. In MEA, synchrony was rather 

low, so more detailed analyses focused on EDA. In both modalities, synchronization was equally 

strong in silent and non-silent moments. In the EDA, however, in-phase synchronization between 

clients was significantly lower in silent moments than in non-silent moments. A significant 

association was detected between the EDA synchrony and the Session Rating Scale (SRS) values, 

which measure the quality of the therapeutic alliance in each session. The stronger the anti-phase 

synchrony between the client and therapists, the better the client evaluated the alliance. Similar 

relationships were examined separately for male and female clients and in silent and non-silent 

moments. The in-phase synchrony between the female client and therapists in non-silent moments 

was found to be significantly and positively associated with the quality of the association experienced 

by the female client. In-phase synchrony was significantly more common than anti-phase synchrony 

in EDA, especially in silent moments and in the therapist dyads. 

Based on this study, embodied synchrony occurring in silent moments may not significantly 

differ from the synchrony occurring at other times. We also considered the methodological 

development needs of quantitative research in order to better detect synchrony occurring in short 

periods of time. 

 

Keywords: silent moment, synchrony, couple therapy, electrodermal activity, EDA, MEA  



 
 

SISÄLLYS 

 

1. JOHDANTO .......................................................................................................................................... 1 

1.1. Ruumiillinen synkronia ................................................................................................................... 1 

1.2. Synkronia psykoterapiassa ............................................................................................................. 4 

1.3. Ruumiillisen synkronian dynaamiset mallit ................................................................................... 6 

1.4. Hiljaiset hetket ................................................................................................................................ 7 

1.5. Hiljaisten hetkien synkronia ........................................................................................................... 9 

1.6. Terapeuttinen yhteistyösuhde ........................................................................................................10 

1.7. Tutkimuskysymykset .....................................................................................................................10 

2. MENETELMÄT ...................................................................................................................................12 

2.1. Aineisto ...........................................................................................................................................12 

2.1.1. Autonomisen hermoston aktiivisuus ja EDA ..........................................................................13 

2.1.2. Pään ja kehon liike-energia ja MEA .......................................................................................14 

2.1.3. Terapeuttisen yhteistyösuhteen laatu ......................................................................................14 

2.1.4. Hiljaisten hetkien analyysi ......................................................................................................15 

2.2. Synkronian mittaaminen................................................................................................................17 

2.3. Susy-algoritmin soveltaminen ........................................................................................................19 

2.4. Tilastolliset analyysit ......................................................................................................................23 

3. TULOKSET ..........................................................................................................................................26 

3.1. Ruumiillinen synkronoituminen eri modaliteeteissa .....................................................................26 

3.2. Ruumiillisen synkronian erot hiljaisten ja ei-hiljaisten hetkien välillä ........................................27 

3.3. Synkronian yhteys terapiaistunnossa koetun yhteistyösuhteen laatuun.......................................31 

4. POHDINTA ..........................................................................................................................................34 

4.1. Yhdensuuntaisen ja vastakkaissuuntaisen synkronian merkitys ..................................................34 

4.2. Hiljaisten hetkien rooli ...................................................................................................................36 

4.3. Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset ..................................................................37 

LÄHTEET ................................................................................................................................................40 

 

  



1 
 

1. JOHDANTO 

 

 

Ihmisten välinen synkronia on heidän toimintansa täsmällistä ja rytmistä yhteensovittumista (Mogan, 

Fischer, & Bulbulia, 2017).  Synkroniaa ilmenee kaikessa inhimillisessä viestinnässä. Myös 

terapiatilanteissa asiakkaat ja terapeutit automaattisesti ja spontaanisti sovittautuvat toistensa 

käyttäytymiseen ja synkronoituvat muun muassa äänenkäytön, kasvonilmeiden, kehon liikkeiden ja 

fysiologisten prosessien osalta (Palumbo ym., 2017; Seikkula, Karvonen, Kykyri, Kaartinen, & 

Pentonen, 2015). Osallistujien välisen ruumiillisen synkronoitumisen yhteydestä terapeuttiseen 

yhteistyösuhteeseen ja terapian tuloksellisuuteen on kasvavaa tutkimusnäyttöä, joka kuitenkin on osin 

ristiriitaista (Paulick 2018; Ramseyer, 2020b). Selkeää käsitystä optimaalisen synkronian määrästä ja 

luonteesta ei vielä ole. 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on lisätä ymmärrystä pariterapian aikana 

osallistujien välillä ilmenevästä ruumiillisesta synkroniasta. Tarkastelemme synkroniaa 

pariterapiaistunnoissa esiintyvien hiljaisten hetkien yhteydessä. Keskustelun aikana esiintyvät tauot 

ja tavallista hiljaisempaa ja pehmeämpää puhetta sisältävät lyhyehköt jaksot, hiljaiset hetket, 

ilmentävät synkronoitumista puheen tasolla. Hiljaisten hetkien on aiemmissa tutkimuksissa havaittu 

olevan merkittävässä roolissa terapiatilanteissa (Itävuori ym., 2015; Kykyri ym., 2017; Macgregor, 

Corley, & Donaldson, 2010). Hiljaisten hetkien synkroniaa on tutkittu vain vähän. Emme ole tietoisia 

aiemmista määrällisistä tutkimuksista, joissa olisi pyritty selvittämään hiljaisissa hetkissä tai 

ylipäänsä lyhyissä aikaväleissä esiintyvää ruumiillista synkroniaa. Lisäksi tutkimuksemme antoi 

kokemusta synkroniatutkimuksessa yleisesti käytettyjen menetelmien soveltuvuudesta lyhyen 

aikavälin synkronian tutkimiseen. Tutkimuksen erityispiirteenä on myös yhdensuuntaisen ja 

vastakkaissuuntaisen synkronian vertailu sekä vähemmän tutkittu pariterapiatilanne, jossa synkronia 

voi olla monimuotoisempaa kuin yksilöterapiassa. 

 

 

1.1. Ruumiillinen synkronia 

 

 

Yleisesti synkronialla viitataan asioiden väliseen ajalliseen yhteyteen. Tietyssä systeemissä 

esiintyvien aiemmin toisistaan riippumattomien muuttujien välinen korrelaatio lisääntyy, jolloin 

järjestelmän vapausasteet vähenevät (Tschacher, Rees, & Ramseyer, 2014). Synkronia on kaikkialla 
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luonnossa, kuten fysiikan, biologian ja sosiaalitieteiden alueilla esiintyvä ilmiö (Ramseyer & 

Tschacher, 2006). Ihmisten välinen synkronia on määritelty muun muassa sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa esiintyväksi ajalliseksi koordinaatioksi (Delaherche ym., 2012) tai täsmälliseksi 

ja rytmiseksi toiminnan yhteensovittautumiseksi toisen ihmisen kanssa (Mogan ym., 2017). 

Ruumiillisella synkronialla viittaamme tässä tutkimuksessa ihmisten väliseen synkroniaan, joka 

ilmenee joko fysiologisina muutoksina tai suoraan havaittavassa käyttäytymisessä. Synkronia 

vaikuttaa esimerkiksi ihmisten välisen yhteyden ja yhteisymmärryksen taustalla (Vacharkulksemsuk 

& Fredrickson, 2012). Lapsen ja vanhemman välisen synkronian on todettu vaikuttavan tunteiden 

säätelyn kehittymiseen (Feldman, 2007). Kahden ihmisen vuorovaikutuksessa synkronia voi esiintyä 

joko välittömänä tai ajallisesti jompaankumpaan suuntaan viivästyneenä (Karvonen, Kykyri, 

Kaartinen, Penttonen, & Seikkula, 2016; Palumbo ym., 2017). Esimerkiksi asiakkaan ja terapeutin 

vuorovaikutuksessa joko terapeutti tai asiakas voi johtaa synkroniaa, jolloin toisen osapuolen toiminta 

seuraa lyhyellä viipeellä (Palumbo ym., 2017). 

Synkronian on todettu asettuvan jompaankumpaan kahdesta mahdollisesta vakaasta tilasta: 

joko yhdensuuntaiseen eli in-phase-synkroniaan tai vastakkaissuuntaiseen eli anti-phase-synkroniaan 

(Mayo & Gordon, 2020; Reed, Randall, Post, & Butler, 2013). Yhdensuuntaisessa synkroniassa 

kahden ihmisen reaktiot seuraavat toisiaan joko välittömästi tai viivästyneenä. Esimerkiksi kehon 

liikkeitä seurattaessa toisen osapuolen alkaessa liikuttaa käsiään myös toinen alkaa mahdollisen 

pienen viipeen jälkeen liikehtiä. Vastakkaissuuntaisessa synkroniassa tapahtuu päinvastoin: kun 

toinen osapuoli alkaa liikuttaa käsiään, rauhoittuu toisen osapuolen kehon alueen liike, ja samalla kun 

toinen asettuu liikkumattomaksi, alkaa toinen osapuoli liikehtiä joko heti tai lyhyen viipeen kuluttua. 

Autonomisen hermoston synkroniassa voidaan havaita vastaava ilmiö: osapuolien autonomisen 

hermoston aktiivisuuden muutokset voivat kytkeytyä toisiinsa ajallisesti joko yhdensuuntaisena 

(molemmat kiihtyvät tai rauhoittuvat, in-phase-synkronia) tai vastakkaissuuntaisina (toisen kiihtyessä 

toinen rauhoittuu, anti-phase-synkronia). Yhdensuuntaisen ja vastakkaissuuntaisen synkronian 

rooleja vuorovaikutuksessa on tutkittu vain vähän. Pariskuntia käsittelevistä synkroniatutkimuksista 

on kuitenkin saatu tutkimusnäyttöä, jonka mukaan partnerin negatiivinen vaikutus olisi yhteydessä 

yhdensuuntaiseen synkroniaan ja että vastakkaissuuntainen synkronia liittyisi parisuhteen 

tasapainoisuuteen (Liu, Rovine, Cousino Klein, & Almeida, 2013; Reed ym., 2013; Timmons, 

Margolin, & Saxbe, 2015). Timmons ym. (2015) päätyivät katsauksessaan johtopäätökseen, että 

pariskunnan välillä vallitseva vähäinen erimielisyys ja kuormittuneisuus, vähäinen 

vaatimus/vetäytymiskäyttäytyminen sekä negatiivisten kontrollointistrategioiden säästeliäs käyttö 

olisivat kaikki yhteydessä sympaattisen hermoston vastakkaissuuntaiseen synkroniaan. Kyseisten 
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tekijöiden runsaus taas liittyisi yhdensuuntaiseen synkroniaan. Mahdollisena selityksenä he esittivät, 

että tyytyväisten parien välillä toimii säätelyjärjestelmä, joka ylläpitää stressitason tasapainotilaa. 

Vastakkaissuuntainen synkronia voi myös liittyä keskustelun vuoronvaihtoon, mikä viittaisi sen 

perustavanlaatuiseen rooliin kaikessa keskustelussa (Reed ym., 2013). 

Synkronian vaikutuksia koskevista tutkimuksista tehdyt meta-analyysit osoittavat ruumiillisella 

synkronialla olevan huomattavia positiivisia yhteyksiä muun muassa prososiaalisen käyttäytymisen, 

sosiaalisen sidoksen, sosiaalisen kognition ja positiivisten tunnekokemusten kanssa (Mogan ym., 

2017), samoin kuin vuorovaikutuksen koetun laadun, luottamuksen, auttamishalun ja yhteistyökyvyn 

kanssa (Vicaria & Dickens, 2016). Tschacher ym. (2016) tutkivat tunnekokemusten ja 

liikesynkronian yhteyttä kahdenkeskisissä keskusteluissa aiemmin toisilleen tuntemattomien 

ihmisten välillä. Positiiviset tunteet liittyivät liikesynkroniaan positiivisesti ja negatiiviset tunteet 

negatiivisesti. Tutkimuksesta saatiin myös viitteitä syy-seuraussuhteista siten, että synkronia seuraisi 

tunnekokemusta. Toinen tutkimus (Galbusera, Finn, Tschacher, & Kyselo, 2019) vahvisti havainnon, 

että synkronia ennusti positiivisia tunnetiloja. Toisaalta synkronian havaittiin heikentävän tunteiden 

itsesäätelyä, minkä tutkimuksen tekijät olettivat mahdollisesti selittyvän sillä, että voimakas 

tukeutuminen vuorovaikutukseen heikentäisi kontrollintunnetta ja kykyä itsesäätelyyn. 

Ihmisten välinen synkronia on hyvin monitahoinen ilmiö, joka voi ilmetä lukuisissa eri 

modaliteeteissa käyttäytymisen ominaispiirteissä, kuten kehon liikkeissä, ilmeissä, katseessa ja 

puheessa (Seikkula ym., 2015) sekä fysiologisten prosessien tasolla, kuten autonomisen hermoston 

(ANS) aktiivisuuden, neuraalisen toiminnan ja hormonijärjestelmän synkronoitumisena (Mayo & 

Gordon, 2020). On huomattava, että synkronia eri modaliteeteissa ei välttämättä ilmene yhtä aikaa ja 

että modaliteeteissa vaikuttavat psykologiset prosessit saattavat olla erillisiä ja ainakin osittain 

toisistaan riippumattomia (Codrons, Bernardi, Vandoni, & Bernardi, 2014; Henning, Boucsein, & 

Gil, 2001). Esimerkiksi ihmisen kehon liikkeet ovat kaikkien havaittavissa ja voivat siten suoraan 

vaikuttaa synkronoitumiseen ja vuorovaikutukseen, kun taas autonomisen hermoston toiminta 

voidaan havaita vain epäsuorasti sen aiheuttaman käyttäytymisen kautta (Nyman-Salonen ym., 2020). 

Siksi on tärkeää tutkia eri modaliteetteja paitsi erikseen, myös yhdessä, jotta ruumiillisen synkronian 

dynamiikkaa voidaan selvittää kokonaisuutena ja ymmärtää synkronian erilaisten 

ilmenemismuotojen ja niiden takana olevien prosessien yhteyksiä ja merkitystä.  

Autonominen hermosto (Porges, 2003) on tahdosta riippumaton ääreishermoston osa, joka 

jakautuu sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon. Sympaattinen hermosto aktivoituu 

varsinkin voimakkaissa tunnetiloissa ja ”taistele tai pakene” tyyppisissä uhkatilanteissa, 

parasympaattinen taas levossa ja ihmisen palautuessa kuormituksesta. Autonomisen hermoston 
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aktiivisuuden synkronia (ANS-synkronia) viittaa kahden tai useamman henkilön autonomisen 

hermoston aktivisuuden ajalliseen yhteisvaihteluun tai keskinäiseen riippuvuuteen (Palumbo ym., 

2017). ANS-synkroniaa voidaan arvioida useilla tavoilla, kuten sydämen sykkeen, sykevaihtelun, 

kardiologisen impedanssin, verenpaineen tai elektrodermaalisen aktiivisuuden kautta (Mayo & 

Gordon, 2020). Tässä tutkimuksessa hyödynsimme ihon sähkönjohtavuutta mittaamalla saatua tietoa 

elektrodermaalisesta aktiivisuudesta (EDA), joka liittyy autonomisen hermoston ja erityisesti 

sympaattisen hermoston aktiivisuuteen. Useimpien tunteiden on todettu lisäävän EDA:a, pois lukien 

kuitenkin suru, silloin kun siihen ei liity itkua, sekä helpotuksen tunne, jotka vähentävät 

elektrodermaalista aktiivisuutta (Kreibig, 2010). 

Modaliteetteja voi tutkia eri tavoin. Esimerkiksi liikesynkroniaa tutkittaessa tarkastellaan usein, 

kuten tässäkin tutkimuksessa, synkronoitumista vain karkealla tasolla, liikkeen kokonaismäärän eli 

liike-energian tasolla. Liikkeitä on mahdollista tarkastella myös tarkemmin, huomioiden liikkeen 

suunnat tai tiettyjen eleiden käyttö (Nyman-Salonen ym., 2020; Nyman-Salonen ym., 2021). 

Liikkeiden tarkempaan havainnointiin käytettävissä olevat menetelmät ovat kuitenkin raskaita ja 

aikaa vieviä ja osin vielä kehitysvaiheessa. Siksi tutkimuksessamme päädyttiin käyttämään liike-

energian tunnistamiseen ja siinä ilmenevän synkronian analysointiin olemassa olevia vakiintuneita 

menetelmiä.   

 

 

1.2. Synkronia psykoterapiassa 

 

 

Terapiaistunto ei ole pelkästään puhetta. Terapian osallistujat kommunikoivat toistensa kanssa paitsi 

sanallisesti, myös äänen käytön ja ruumiillisen käyttäytymisensä kautta. Näitä erilaisia 

kommunikointiväyliä tutkittaessa on melko johdonmukaisesti havaittu synkronoitumista 

kommunikoinnin aikana muun muassa äänen korkeuden sekä pään ja kehon liikkeiden osalta (Koole 

& Tschacher, 2016). Karvonen ym. (2016) tutkivat EDA-synkroniaa tällä samalla aineistolla eli 

kahden terapeutin ja kahden asiakkaan kokoonpanolla toteutetuissa pariterapiaistunnoissa. He 

havaitsivat synkronoitumisen 85 % tutkimistaan pariterapian dyadeista. Hieman yllättäen eniten 

EDA-synkroniaa oli terapeuttien välillä ja vähiten asiakkaiden välillä. Tuloksen arveltiin 

mahdollisesti johtuvan siitä, että terapeutit keskittyvät istunnon aikana asiakkaisiin ja heräte EDA:n 

muutoksiin heidän kohdallaan tulee ensisijaisesti asiakkaiden suunnalta (Tourunen ym., 2020). 

Samanlaisten tunteita herättävien tapahtumien katselemisen on näet todettu synnyttävän 
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synkronoitumista aivoissa hermoverkostojen aktiivisuuden tasolla ihmisten välillä (Nummenmaa 

ym., 2012). Asiakkaiden välisen vähäisemmän synkronoitumisen Karvonen kollegoineen arvioi ehkä 

johtuvan ongelmallisesta parisuhteesta, joka vaikuttaisi synkronoitumista ehkäisevästi. Pariterapiassa 

ruumiillisen synkronian dynamiikka näyttää poikkeavan yksilöterapiasta varsinkin usean ihmisen 

välisen vuorovaikutuksen ja siten monimutkaisempien syy-seuraussuhteiden vuoksi. Esimerkiksi 

selvitettäessä ruumiillisen synkronian ja terapian tuloksellisuuden yhteyttä tulee huomioida 

mahdollisuus, että asiakkaan tilanteeseen ei vaikuta vain synkronia asiakkaan ja terapeutin välillä, 

vaan myös hänen puolisonsa ja terapeuttien välillä (Tourunen ym., 2020). 

Ruumiillisella synkronialla näyttäisi olevan tärkeä rooli psykoterapiassa ja yhteys terapian 

tuloksellisuuteen. Synkronian syntyminen edellyttää todellista vuorovaikutusta, ja siten se on yksi 

mahdollinen vuorovaikutuksen mittari. Tärkeä kysymys on, onko voimakas synkronia esimerkiksi 

terapiakontekstissa aina hyödyllistä tai tarpeellista. Ramseyer ja Tschacher (2011) viittaavat aiempiin 

tutkimuksiin, joiden mukaan ihmisten välisellä synkronialla on yhteyttä heidän suhteensa laatuun. 

Ilmiötä voidaan selittää sillä, että synkronia lisäisi empaattista ymmärrystä, tai toisaalta parantaisi 

kommunikointia (Bavelas, Black, Lemery, Mullett, & Eisenberg, 1987).  Asiakkaan ja terapeutin 

välisellä EDA-synkronialla on todettu olevan positiivinen yhteys asiakkaan kokeman empatian 

tasoon (Kykyri ym., 2019; Marci, Ham, Moran, & Orr, 2007; Messina ym, 2013). Myös tunneyhteys 

näyttäisi olevan merkitsevästi positiivisempi niissä hetkissä, joissa EDA-synkronia on korkea, 

verrattuna matalan EDA-synkronian hetkiin (Marci ym., 2007). Ramseyer ja Tschacher (2011) 

havaitsivat, että mitä enemmän terapeutin ja asiakkaan liikkeet terapiatilanteessa synkronoituvat, sitä 

paremman tuloksen terapia tuottaa. Heidän myöhemmät tutkimuksensa kuitenkin osoittavat, ettei 

voimakas synkronoituminen ole aina pelkästään positiivinen asia terapiassa. Ramseyerin (2020b) 

tutkimuksessa korkein liikesynkronia olikin niissä terapiaistunnoissa, joissa terapeutin arvion mukaan 

tapahtui vähiten edistystä. Lisäksi asiakkaat, joiden liikesynkronia terapeutin kanssa oli terapian 

aikana korkea, raportoivat terapian päätyttyä enemmän henkilökohtaisia ongelmia. Asiakkaat, joiden 

henkilökohtaiset ongelmat vähenivät eniten terapian aikana, osoittivat vähäisempää synkroniaa. 

Saman suuntaisia tuloksia sai myös Paulick (2018) kollegoineen, kuitenkin niin, että terapian 

keskeyttäneillä asiakkailla synkronian taso oli kaikkein alhaisin. Heidän mukaansa selitys 

ristiriitaisiin tuloksiin saattaisi olla, että korkea synkronia viittaa varhaisempien tutkimusten 

mukaisesti hyvään yhteistyösuhteeseen, mutta myös terapeutin lisääntyneeseen aktiivisuuteen, joka 

saattaa korostua vaikeampien asiakkaiden kohdalla. Synkronia ei siis näytä olevan yksiselitteisen 

hyvä tai huono asia. Joka tapauksessa synkronian ja terapian tuloksellisuuden välinen yhteys on 

monimutkainen ja sen ymmärtämiseksi tarvitaan vielä paljon lisätutkimusta. 
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1.3. Ruumiillisen synkronian dynaamiset mallit 

 

 

Ruumiillinen synkronia on ajassa muuttuva tila, eikä sitä ehkä ole mahdollista kuvata staattisilla 

malleilla (Palumbo ym., 2017). Mayon ja Gordonin (2020) mukaan ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa vaikuttaa samanaikaisesti sekä synergeettisiä, yhtenäistäviä, että segregoivia, 

eriytymiseen ja riippumattomuuteen ajavia pyrkimyksiä, joiden voimakkuus riippuu muun muassa 

vallitsevasta sosiaalisesta kontekstista. Näiden vastakkaisten voimien vaikutuksesta vuorovaikutus ei 

pysy staattisessa tilassa, vaan tyypillisesti liikkuu dynaamisesti synkronoituneen ja 

synkronoitumattoman tilan välillä.  Joustavasti ja oikea-aikaisesti toimiessaan tällainen synkronian ja 

synkronoimattomuuden vaihtelu mahdollistaa jatkuvan mukautumisen nopeasti muuttuvissa 

vuorovaikutustilanteissa. Saman suuntaisesti Tschacher, Ramseyer ja Pfammatter (2020) näkevät 

psykoterapeuttisten prosessien olevan stokastisten ja determinististen vaikutusten sekoitus. He 

määrittelevät terapeuttiseen vuorovaikutukseen liittyvän termin ”sosiaalinen nykyhetki” (social 

present) kahden henkilön välisen sanattoman synkronian kestona ja samalla aikana, jonka terapeutti 

voi olla täysin virittäytynyt ja läsnä terapiatilanteessa. He havaitsivat sosiaalisen nykyhetken keston 

olevan keskimäärin kuusi sekuntia. Näin synkroniassa voidaan nähdä kaksi keskeistä tekijää, 

synkronian voimakkuus ja sen kesto. 

In-Sync (Interpersonal Synchrony model) on teoreettinen malli vuorovaikuttavien ihmisten 

väliselle synkronoitumiselle psykoterapiassa (Koole & Tschacher, 2016). Mallin mukaan 

terapeuttinen yhteistyösuhde perustuu asiakkaan ja terapeutin aivojen kytkeytymiseen. Aivot eivät 

kuitenkaan voi vuorovaikuttaa suoraan, vaan ainoastaan ruumiillisen, havaittavan käyttäytymisen 

kautta. In-Sync-mallin mukaan asiakkaan ja terapeutin keskinäinen koordinaatio ja yhteistyösuhteen 

muotoutuminen tapahtuu aivojen välisen hermostollisen kytkeytymisen avulla. Kytkeytyminen 

puolestaan perustuu välittömän ja havaittavan käyttäytymisen synkronoitumiseen, kuten 

kasvonilmeiden, hengityksen, katseen ja kehon liikkeiden synkroniaan. Yhteistyösuhde jaetaan 

mallissa kolmeen komponenttiin. Ensinnäkin osapuolten välille muodostuu yhteinen kieli, jota 

ilmentää keskinäinen mukautuminen kielelliseen käyttäytymiseen. Toiseksi asiakas ja terapeutti 

jakavat keskenään subjektiivisia kokemuksiaan. Kolmas komponentti on osapuolten välinen 

mielentilojen yhteissäätely (affective co-regulation), joka mahdollistaa tasapainotilan säilyttämisen 

terapian aikana. In-Sync-malli olettaa, että yhteistyösuhde tuottaa terapeuttiset vaikutuksensa 

parantamalla asiakkaan tunteidensäätelykykyä. Tunteidensäätely voi olla eksplisiittistä ja tietoista, 

mikä liittyy ensisijaisesti allianssin komponenttina olevaan yhteiseen kieleen, tai implisiittistä, usein 
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tiedostamatonta, mikä puolestaan liittyy kokemusten jakamiseen ja mielentilojen yhteissäätelyyn. In-

Sync-malli jakaa psykoterapian tällä tavoin kolmeen tasoon, jotka noudattavat erilaisia aikaskaaloja. 

Käyttäytymisen synkronia ilmenee melko reaaliaikaisesti, jo noin 100 ms – 10 s aikavälillä. 

Yhteistyösuhteen komponentteihin liittyvät ilmiöt edellyttävät monimutkaisempaa kognitiivista 

prosessointia ja vaativat noin kymmenestä sekunnista yhteen tuntiin toteutuakseen. Prosessit, jotka 

johtavat asiakkaan tunteiden säätelyn muutoksiin, ovat hitaita ja edellyttävät useiden viikkojen tai 

jopa vuosien työskentelyä. 

Di Paolo ja De Jaegher (2012) esittelivät hypoteesin vuorovaikutteisista aivoista (interactive 

brain hypothesis, IBH). Hypoteesin mukaan, linjassa In-sync-mallin kanssa, henkilöiden välinen 

sosiaalinen yhteisymmärrys perustuu heidän välillään toteutuvan koordinaation dynamiikkaan eikä 

päinvastoin. IBH:n mukaan myös synkronoituminen on vastavuoroinen prosessi. Tutkimuksissa on 

saatu näyttöä siitä, että aidosti vuorovaikutteisessa sosiaalisessa tilanteessa toteutuvat hermostolliset 

ja kognitiiviset prosessit ovat erilaisia kuin tilanteessa, joissa ihminen on vain tarkkailijan roolissa 

(Redcay & Schilbach, 2019). 

 

 

1.4. Hiljaiset hetket 

 

 

Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa informaatiota vaihdetaan sekä sanallisesti että sanattomasti. 

Sanattomalla viestinnällä, kuten katsekontaktilla, kehon asennolla ja liikkeillä, kasvon ilmeillä, eleillä 

ja äänenkäytöllä, on jopa suurempi merkitys kuin sillä mitä sanotaan (esim. Tepper & Haase, 1978). 

Yksi tärkeä sanattoman viestinnän kanava on puheen prosodia, joka tarkoittaa äänenkäytön 

ominaisuuksien, kuten sävelkorkeuden, rytmin, tempon ja äänen voimakkuuden, kokonaisuutta 

(Barth-Weingarten, Reber, & Selting, 2010). Hiljainen hetki voi olla tauko osallistujien puheessa 

mutta myös tavallista hiljaisempaa ja pehmeämpää puhetta, niin sanottua pehmeää prosodiaa (Kykyri 

ym., 2017) sisältävä jakso, jonka aikana terapiatilanteen äänienergian taso on poikkeuksellisen 

alhainen verrattuna hiljaista hetkeä edeltäviin ja seuraaviin jaksoihin. Pehmeälle prosodialle on lisäksi 

ominaista matalampi ja tasaisempi äänen korkeus, hitaampi rytmi sekä taukojen käyttö. Weiste ja 

Peräkylä (2014) havaitsivat, että terapeutit usein käyttivät pehmeää prosodiaa viestimään empatiaa 

asiakasta kohtaan. Kykyrin ym. (2017) mukaan pehmeä prosodia on keskustelussa tärkeä työkalu, 

jonka avulla välitetään hyväksymistä ja joka edistää emotionaalisen yhteyden muodostumista. 

Hiljaisilla hetkillä on todettu olevan tärkeä rooli terapiakeskusteluissa. Ne voivat muun muassa auttaa 
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keskustelurytmin muodostumisessa ja antaa keskustelijoille mahdollisuuden ajatella ja reagoida 

(Itävuori ym., 2015). Kuulija myös kiinnittää todennäköisemmin huomiota heti hiljaisen hetken 

jälkeen sanottuihin sanoihin (Macgregor ym., 2010). 

Hiljaiset hetket voivat ilmentää myös kommunikoinnin katkoksia keskustelijoiden välillä ja 

siten häiritä keskustelun kulkua.  Keskustelun jouhevan kulun on esitetty liittyvän positiivisiin 

tunnetiloihin, yhteenkuuluvuuden kokemukseen, omanarvontuntoon, sosiaaliseen validointiin ja 

yhteisymmärrykseen, kun taas katkokset keskustelussa tuottavat negatiivisia tunnetiloja ja torjutuksi 

tulemisen tunnetta (Koudenburg, Postmes & Gordijn, 2010). Tauot ovat kuitenkin sosiaalisen 

vuorovaikutuksen olennainen osa (Zamm, Debener, Konvalinka, Sebanz, & Knoblich, 2021), eivätkä 

ne sinänsä tarkoita katkoksia kommunikoinnissa. Sen sijaan epäonnistuminen tauotuksen 

koordinoinnissa voi häiritä vuorovaikutusta (Koudenburg ym., 2010). 

Levitt’n (2001) mukaan hiljaiset hetket voivat syntyä useista syistä ja tutkimukset ovat antaneet 

niille monia erilaisia merkityksiä keskustelutilanteissa. Hän luokitteli yksilöpsykoterapiassa 

asiakkaiden puheessa esiintyvät tauot seitsemään luokkaan. (1) Emotionaalinen tauko johtuu siitä, 

että asiakas saa yhteyden omaan tunteeseensa tai on tunnekokemuksen vallassa. (2) Ekspressiivisen 

tauon aikana asiakas hakee sopivaa ilmausta ajatukselleen tai tunteelleen. (3) Reflektiivisessä tauossa 

asiakas hahmottaa keskustelussa esille tullutta asiaa tai yrittää yhdistää sitä omaan 

kokemusmaailmaansa. Edellä mainittujen taukoluokkien voidaan katsoa vievän keskustelua 

eteenpäin. Toisen tyyppiset tauot taas pikemminkin jarruttavat keskustelua ja voivat katkaista aiheen 

käsittelyn.  (4) Irrottautumistauossa (disengaged pause) asiakas emotionaalisesti irrottautuu 

käsitellystä asiasta, usein siihen liittyvän negatiivisen tunnekokemuksen takia. (5) 

Vuorovaikutuksellisessa tauossa asiakkaan huomio siirtyy käsiteltävästä asiasta terapeuttiin tai hänen 

toimintaansa. Lisäksi Levitt tunnisti kaksi neutraalia taukoluokkaa. (6) Muistamistauon (mnemonic 

pause) aikana asiakas yrittää palauttaa mieleensä yksityiskohtia keskusteltavasta asiasta ja (7) 

assosiaatiotauossa asiakas pyrkii vaihtamaan puheenaihetta.  

Karsikas-Järvinen ym. (2018) tutkivat hiljaisten hetkien merkityksiä riidan hankaloittamassa 

pariterapiaistunnossa, ja päätyivät osin saman suuntaiseen luokitukseen Levitt’n kanssa, vaikkakin 

nyt terapiaistuntoa analysoitiin kokonaisuutena, eikä vain asiakkaan puheenvuorojen osalta, ja 

toisaalta tarkasteltiin myös puhetta sisältäviä hiljaisia hetkiä. Heidän mukaansa hiljaisuuksien aiheita 

ovat (1) vetäytyminen, mikä pitkälti vastaa irrottautumistaukoa, (2) uuden suunnan ottaminen 

(/assosiaatiotauko), (3) pohdinta (/reflektiivinen tauko), (4) ymmärryksen syventäminen 

(/reflektiivinen tauko), (5) haastaminen ja (6) tunneilmaisun haltuunotto (/emotionaalinen tauko). 

Hiljaisilla hetkillä on siis usein terapiaprosessia edistävä rooli. 
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Kaikki Levitt’n (2001) ja Karsikas-Järvisen ym. (2018) erityyppisiin hiljaisuuksiin liittämät 

merkitykset ja prosessit eivät välttämättä rajoitu hiljaisiin hetkiin vaan voivat olla käynnissä 

muulloinkin terapiaistunnon aikana. On kuitenkin perusteltua olettaa, että hiljaisissa hetkissä nämä 

prosessit ovat erityisen intensiivisiä. Voimme siis nähdä hiljaiset hetket aktiivisena ja olennaisena 

osana terapiakeskustelua. 

 

 

1.5. Hiljaisten hetkien synkronia 

 

 

Hiljaisilla hetkillä voi olla hyvin erilaisia rooleja vuorovaikutuksen dynamiikassa. Riippuen hiljaisen 

hetken merkityksestä vuorovaikutuksessa, myös sen aikana ilmenevän synkronian voi olettaa saavan 

erilaisia merkityksiä. Esimerkiksi Dalen ja kollegoiden (2020) tutkimuksessa havaittiin korkean 

liikesynkronian tason liittyvän sekä kulttuuristen että kielellisten tyylien vähäiseen 

samankaltaisuuteen. He esittävät synkronian joissain tapauksissa ilmaisevan tarvetta täyttää 

sosiaalista välimatkaa tilanteessa, jossa ihmisten välinen yhteys on katkennut tai epävakaa. Joissain 

tapauksissa tällainen tilanne saattaisi tuottaa synkronoitumista puheen tasolla, synnyttäen hiljaisen 

hetken. Näin hiljaisen hetken synkronian, ja synkronian yleensäkin (esim. Mayo & Gordon, 2020) 

merkitys olisi hyvin kontekstiriippuvainen. Hiljaiset hetket ilmentävät myös itsessään puheen 

synkronoitumista; ne edellyttävät kaikilta ajallisesti yhdenmukaista toimintaa, vaikenemista tai 

hiljaisella äänellä puhumista. Kun puheessa useamman ihmisen välillä ilmenevä synkronia saa yhden 

ilmenemismuotonsa hiljaisuudessa, on synkroniatutkimuksen kannalta kiinnostavaa, ilmeneekö 

samanaikaista synkroniaa myös muissa modaliteeteissa 

Toistaiseksi on vain vähän tutkimustietoa siitä, miten ruumiillinen synkronia ilmenee hiljaisten 

hetkien aikana ja erityisesti siitä, poikkeaako se synkroniasta muina ajankohtina. Tässä tutkimuksessa 

pyrimme löytämään vastauksia näihin kysymyksiin. 
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1.6. Terapeuttinen yhteistyösuhde 

 

 

Terapeuttisen yhteistyösuhteen merkitystä terapiassa on tutkittu laajasti. Aiheesta tehdyt meta-

analyysit osoittavat, että terapeuttisen yhteistyösuhteen ja terapian tuloksellisuuden välillä on 

kohtalaisen voimakas ja muista tekijöistä riippumaton yhteys. Esimerkiksi Horvathin, DelRen, 

Flückigerin ja Symondsin (2011) yli 200 tutkimusta sisältänyt meta-analyysi, jossa huomioitiin myös 

muita asiaan mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten terapiasuuntaus, arvioinnin tekijä (asiakas, 

terapeutti tai ulkopuolinen tarkkailija), julkaisun lähde, arviointimenetelmä ja arvioinnin ajankohta 

terapiassa, antoi terapeuttisen yhteistyösuhteen ja terapian tuloksellisuuden väliselle korrelaatiolle 

arvon r = .275. Vastaavasti Martinin, Garsken ja Davisin (2000) analyysi antoi korrelaatioksi r = .22. 

Yhteistyösuhteen vaikutusmekanismi on vielä osittain epäselvä, mutta sitä on selitetty muun muassa 

siten, että yhteistyösuhteella jo sinänsä on terapeuttinen vaikutus riippumatta muista terapiassa 

vallitsevista psykologisista tekijöistä (Gaston, 1990). 

Koska terapeuttisen yhteistyösuhteen laatu ennustaa terapian tuloksellisuutta, on tarpeen löytää 

arviointilomakkeiden lisäksi muita tapoja arvioida suoraan tai epäsuorasti yhteistyösuhdetta. 

Ruumiillisen synkronian mittaaminen terapiaistunnossa saattaisi olla yksi tapa arvioida 

yhteistyösuhteen laatua. Siksi ruumiillisen synkronian yhteys terapeuttiseen yhteistyösuhteeseen ja 

siihen vaikuttavat mekanismit ovat tärkeitä tutkimuskohteita. Tässä tutkimuksessa tarkastelimme 

ruumiillisen synkronian ja terapeuttisen yhteistyösuhteen yhteyttä hiljaisten hetkien näkökulmasta. 

 

 

1.7. Tutkimuskysymykset 

 

 

Tutkimuksessa tarkastelimme pariterapiaistunnoissa osallistujien välillä esiintyvää ruumiillista 

synkroniaa algoritmisesti paikannettujen kymmenen sekunnin pituisten erityisen hiljaisten kohtien 

aikana ja niiden välittömässä läheisyydessä. Analysoimme synkroniaa kahdessa modaliteetissa: 

osallistujien pään ja kehon liikkeissä sekä autonomisen hermoston aktiivisuudessa, jota mittasimme 

ihon sähkönjohtavuuden kautta. Terapiaprosessissa tapahtuvaa synkronoitumista on jo tutkittu varsin 

paljon. Tässä tutkimuksessa pyrimme selvittämään hiljaisten hetkien mahdollisia erityspiirteitä 

synkronoitumisprosessissa vähemmän tutkitussa pariterapiakontekstissa, mukaan lukien hiljaisten 
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hetkien synkronian yhteys terapeuttisen yhteistyösuhteen laatuun. Kiinnitimme erityistä huomiota 

synkronian esiintymismuotoihin: yhdensuuntaiseen eli in-phase ja vastakkaissuuntaiseen eli anti-

phase-synkroniaan.  Vertailimme myös hiljaisissa hetkissä modaliteeteissa ilmenevän 

synkronoitumisen eroja. Samalla kokeilimme joidenkin synkroniatutkimuksessa käytettyjen 

menetelmien soveltuvuutta lyhyissä aikaväleissä ilmenevän ruumiillisen synkronian tutkimisessa. 

Tutkimuskysymyksemme olivat: 

(1) Onko pariterapiaistunnon hiljaisissa hetkissä havaittavassa ruumiillisessa synkroniassa eroja 

osallistujien pään ja kehon liikkeiden sekä ihon sähkönjohtavuuden synkronoitumisen välillä? 

(2) Poikkeaako hiljaisten hetkien synkronia saman istunnon muissa hetkissä havaittavasta 

synkroniasta? 

(3) Onko hiljaisten hetkien synkronialla yhteyttä terapiaistunnossa koetun terapeuttisen 

yhteistyösuhteen laatuun?  
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2. MENETELMÄT 

 

 

2.1. Aineisto 

 

 

Pro gradu -tutkielma liittyy Relationaalinen mieli -tutkimushankkeeseen (Seikkula ym., 2015), jota 

Suomen Akatemia rahoitti vuosina 2013–2016 osana Ihmisen mieli (MIND) -tutkimusohjelmaa. 

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa lisää ymmärrystä siitä, miten pariterapiaan osallistuvat 

asiakkaat ja terapeutit sovittautuvat toisiinsa vuorovaikutuksessa ja siten jakavat ja käsittelevät 

asiakkaiden hyvinvoinnille oleellisia tunteita ja merkityksiä. Tutkimushankkeen aineisto kerättiin 

vuosien 2013–2015 aikana ja koostuu 12 pariterapiatapauksesta, joihin jokaiseen osallistui pariskunta 

ja kaksi terapeuttia. Pariterapiatapaukset koostuivat 4–24 keskusteluterapiaistunnosta, joiden pituus 

vaihteli 75 ja 100 minuutin välillä. Kaikki terapiaistunnot videoitiin kuudella kameralla. Lisäksi 

osassa istuntoja mitattiin osallistujien fysiologisia toimintoja: sydämen sykettä, hengitystä ja ihon 

sähkönjohtavuutta. Fysiologisia toimintoja mitattiin useimmissa terapiatapauksissa kahdessa 

istunnossa, tyypillisesti toisessa istunnossa ja 5.–7. istunnossa riippuen terapian kestosta. Asiakkaat 

täyttivät omaa hyvinvointiaan mittaavan CORE-OM-arvioinnin terapian alussa, terapian päättyessä 

ja kuuden kuukauden kuluttua terapian päättymisestä. Istuntojen alussa asiakkaat täyttivät terapian 

tuloksellisuutta mittaavan Outcome Rating Scale (ORS) -lomakkeen. Istuntojen lopussa sekä 

asiakkaat että terapeutit arvioivat istunnossa toteutunutta yhteistyösuhteen laatua täyttämällä Session 

Rating Scale (SRS) -lomakkeen. 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin yhtä istuntoa jokaisesta Relationaalinen mieli -tutkimushankkeen 

12 terapiatapauksesta, yleensä terapiaprosessin toista istuntoa, mutta yhdessä tapauksessa kolmatta 

istuntoa. Aineistona käytimme (1) algoritmin avulla paikannettujen hiljaisten hetkien sijainteja, (2) 

ihon sähkönjohtavuutta mittaamalla saatua tietoa osallistujien elektrodermaalisesta aktiivisuudesta 

(EDA), joka liittyy sympaattisen hermoston (SNS) aktiivisuuteen, (3) osallistujien pään ja kehon 

alueiden liikkeiden analyysiä (MEA; Ramseyer, 2020a) sekä (4) osallistujien istunnon lopuksi 

tekemiä arvioita istunnon terapeuttisen yhteistyösuhteen laadusta. Koska kyseessä oli neljän ihmisen 

välinen vuorovaikutus, synkroniaa voitiin tutkia kuuden eri parin eli dyadin välillä. 

Kuva 1 havainnollistaa aineiston muodostumista ja tutkimuksen suhdetta Relationaalinen mieli 

-tutkimushankkeeseen. Aineisto esitellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 
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KUVA 1. Aineiston muodostuminen. 

 

 

2.1.1. Autonomisen hermoston aktiivisuus ja EDA 

 

 

Autonomisen hermoston aktiivisuuden synkronoitumista terapiaistuntojen osallistujien välillä 

tutkittiin elektrodermaalisen aktiivisuuden (EDA) kautta mittaamalla ihon sähkönjohtavuutta. EDA-

aineisto kerättiin Relationaalinen mieli -tutkimushankkeessa mittaamalla kaikkien terapiaistuntoon 

osallistuneiden ihon sähkönjohtavuutta koko istunnon ajan kahdella ei-dominoivan käden 

kämmeneen kiinnitetyllä elektrodilla (Ag/AgCl, Ambu® Neurolone 710, Ballerup, Tanska). 

Mittausvahvistimen (BrainProducts Brainamp ExG 16®, Brain Products, Gilching, Saksa) ja 

datankeruuohjelman (BrainVision Recorder®, Brain Products, Gilching, Saksa) avulla EDA 

tallennettiin 1000 Hz taajuudella, mutta näytteistettiin uudelleen 10 Hz taajuuteen. 
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2.1.2. Pään ja kehon liike-energia ja MEA 

 

 

Hyödynsimme Relationaalinen mieli -tutkimushankkeessa pariterapiaistuntoihin sovellettua MEA-

analyysia (Motion energy analysis; Ramseyer, 2020a; Ramseyer & Tschacher, 2011). MEA-

analyysien toteuttamisesta vastasivat Petra Nyman-Salonen, Roosa DiBaldo ja Lasse Karjalainen. 

MEA-aineisto saatiin siis valmiina ja tarkistettuna tutkimuksemme käyttöön. Terapiaistunnot 

videoitiin kuudella kameralla, joista neljä kuvasi kunkin osallistujan kasvoja, yksi asiakkaiden kehoja 

ja yksi terapeuttien kehoja. Analyysi toteutettiin siten, että jokaisesta osallistujasta analysoitiin kaksi 

aluetta (region of interest, ROI): pään alue ja kehon alue. Kaikkien neljän osallistujan osalta 

analysoitiin siis koko istunnon ajalta sekä pään alue että kehon alue, yhteensä kahdeksan ROI:ta. 

Liike-energian määrä kussakin ROI:ssa analysoitiin videokuvan pikselikohtaisina muutoksina, 

jolloin tuloksena saatiin istuntojen osallistujien pään (MEAH) ja kehon (MEAB) alueiden liike-

energiat 10 Hz näytteenottotaajuudella. 

Jokainen video tarkistettiin sen varmistamiseksi, että kukin ROI mittasi vain tarkoitettua 

aluetta, eikä esimerkiksi toisen henkilön liike rekisteröitynyt väärään ROI:hin. Tällaisissa tapauksissa 

ROIt määriteltiin siten, että häiriöt saatiin poistettua. Lisäksi videotallenteilla havaittiin joitakin 

kohtia, jotka sisälsivät varsinaiseen vuorovaikutukseen liittymätöntä liikettä, kuten terapeuttien 

muistiinpanojen tekoa, mikä luonnollisesti sekoitti MEA-dataa. Kyseisiin kohtiin osuvat hiljaiset 

hetket katsottiin sopimattomiksi synkronia-analyysiin ja jätettiin pois tutkimuksen aineistosta. EDA- 

ja MEA-data synkronoitiin ajallisesti toisiinsa ja paikannettuihin hiljaisiin hetkiin.   

 

 

2.1.3. Terapeuttisen yhteistyösuhteen laatu 

 

 

Jokaisen istunnon lopuksi osallistujat, sekä asiakkaat että terapeutit, täyttivät istuntojen 

arviointimittarin (Session Rating Scale, SRS; Duncan ym., 2003), joka mittaa terapiaistunnossa 

koetun yhteistyösuhteen laatua. Kyselyssä käytettiin SRS:n lyhyttä versiota, joka koostuu vain 

neljästä yhteistyösuhteen eri puolia kuvaavasta toteamusparista, joita arvioidaan visuaalisella 

asteikolla. Terapiasuhdetta mitataan toteamusparilla ”tulin kuulluksi, minua ymmärrettiin ja 

kunnioitettiin” – ”en kokenut tulevani kuulluksi, ymmärretyksi ja kunnioitetuksi”, päämäärää ja 
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keskustelun aiheita toteamusparilla ”me työskentelimme ja keskustelimme toivomistani aiheista” – 

”me emme työstäneet niitä aiheita, joita olisin halunnut, emmekä keskustelleet niistä aiheista, joita 

toivoin” sekä työskentelytapaa ja menetelmää toteamusparilla ”terapeutin työtapa sopi minulle 

hyvin” – ”terapeutin työskentelytapa ei sopinut minulle.” Istuntoa yleisellä tasolla mittaava 

toteamuspari on ”yleisesti ottaen päivän istunto oli hyvä” – ”tämän päivän istunnosta puuttui jotakin.” 

Vastauksista laskettu terapeuttisen yhteistyösuhteen koettua laatua kuvaava pistemäärä vaihtelee 

välillä 32–40. Tulos voidaan luokitella siten että pistemäärä 32–34 kuvaa heikkoa, 35–38 kohtuullista 

ja 39–40 hyvää terapeuttista yhteistyösuhdetta. SRS on alun perin kehitetty terapia-asiakkaiden 

kyselyksi, joten käytimme kustakin istunnosta vain asiakkaiden vastauksia, emme terapeuttien.  

 

 

2.1.4. Hiljaisten hetkien analyysi 

 

 

Tutkimuksessa hyödynnettiin kahdestatoista pariterapiaistunnosta Relationaalinen mieli-

tutkimushankkeessa paikannettuja hiljaisia hetkiä, jotka Valeri Tsatsishvili ja Roosa Hotakainen 

olivat tunnistaneet ja paikantaneet Automated Silence Detection -algoritmin (ASD; Tsatsishvili & 

Kykyri, julkaisematon) avulla. ASD on toteutettu MATLAB:illa hyödyntäen MIRToolboxin 

ohjelmarutiineja (Lartillot & Toiviainen, 2007). ASD:ssä äänidata jaetaan lyhyisiin jaksoihin, joista 

jokaiselle lasketaan äänienergian neliöllinen keskiarvo (RMS), minkä perusteella algoritmi paikantaa 

alhaisimman äänienergian jaksot, joista edelleen valitaan haluttu osuus kaikkein hiljaisimmista 

hetkistä. Algoritmi käsittelee jaksot siten, että niissä voi olla myös ajallista päällekkäisyyttä. Tähän 

analyysiin valittiin parametreiksi jakson pituus (window): 10 s, päällekkäisyys (overlap): 50 % eli 5 

s ja valittava osuus paikannetuista alhaisimman äänienergian jaksoista (threshold): 20 %. Jakson 

pituudeksi valittiin 10 s siksi, että näin useimmista pariterapiaistunnoista paikantui mukaan sekä 

jaksoja, joissa oli täysi hiljaisuus, että jaksoja, joissa oli mukana myös hiljaista puhetta. Viiden 

sekunnin ikkuna olisi tuottanut lähes pelkästään täyshiljaisuutta, ja toisaalta vain harvoissa 

pariterapiaistunnoissa ilmeni todella pitkiä täyshiljaisuuksia. Yleistä oli, että neljän henkilön välille 

viriävät täyshiljaisuudet olivat kestoltaan 3–5 sekuntia. Muutamissa istunnoissa havaittiin kuitenkin 

jopa 30–40 sekunnin mittaisia hiljaisuuksia. Näin ollen menetelmällä löydetyistä kymmenen 

sekunnin mittaisista matalan äänienenergian huippuhetkistä valittiin Relationaalinen mieli -

tutkimushankkeessa hiljaisimmat 20 % tässä tutkimuksessa käytettyyn alustavaan aineistoon. 
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Alustavasta aineistosta valitsimme seuraavissa kappaleissa kuvatulla tavalla tutkimuksemme 

synkronia-analyysia varten lopullisen aineiston. 

Alustava aineisto sisälsi kustakin kahdestatoista pariterapiaistunnosta paikannettujen hiljaisten 

hetkien sijainnit. Hiljaisia hetkien määrä istunnossa vaihteli seitsemän ja noin kahdenkymmenen 

välillä. Koska haluttiin saada tasainen edustus hiljaisia hetkiä eri istunnoista, karsittiin alustavaa 

aineistoa siten, että tämän tutkimuksen lopulliseen aineistoon valittiin seitsemän kaikkein hiljaisinta 

hetkeä kustakin kahdestatoista istunnosta, eli yhteensä 84 hiljaista hetkeä.  

Hiljaiseen hetkeen liittyvää ruumiillista synkroniaa voi esiintyä paikannetun hiljaisen hetken 

aikana, mutta myös hieman ennen tai jälkeen hiljaista hetkeä. Jotta synkroniaa pystyttiin tutkimaan 

riittävän pitkältä aikaväliltä, laajennettiin kymmenen sekunnin pituiset paikannetut hiljaiset hetket 

kolmenkymmenen sekunnin pituisiksi, alkaen kymmenen sekuntia ennen ASD:llä paikannetun 

hiljaisen hetken alkua ja loppuen kymmenen sekuntia sen päättymisen jälkeen. Koska ASD oli 

paikantanut myös toisiaan hyvin lähellä olevia hiljaisia hetkiä, oli varmistettava, etteivät laajennetut 

hiljaiset hetket olleet päällekkäin tai aivan lähellä (alle 30 s etäisyydellä) toisiaan. Tällaisissa 

tapauksissa hiljainen hetki hylättiin. Alustava aineisto oli jo valmiiksi tarkistettu EDA- ja MEA-datan 

laadun osalta ja ongelmalliset kohdat oli paikannettu. Varsinkin MEA-datassa oli jonkin verran 

häiriöitä. Videotallenteessa näkyi esimerkiksi, että terapeutti teki muistiinpanoja tai piti kättä 

kasvojensa edessä. Tällaisissa kohdissa olleet hiljaiset hetket hylättiin. Hylätyt hiljaiset hetket 

korvattiin istunnon seuraavaksi hiljaisimmalla hetkellä. Näiden tarkistusten jälkeenkin jokaista 

istuntoa kohden saatiin valittua seitsemän ASD-algoritmin alustavaan aineistoon paikantamaa 

hiljaista hetkeä, joten päädyimme yhteensä 84 laajennettuun hiljaiseen hetkeen, joista kukin oli 

kolmenkymmenen sekunnin pituinen. 

Halusimme tutkia synkronian esiintymistä ja käyttäytymistä hiljaisissa hetkissä vertaamalla sitä 

terapiaistuntojen muihin osiin. Siksi valitsimme vastaavan määrän, seitsemän kustakin istunnosta, 

yhteensä 84 kpl, mahdollisimman satunnaisesti sijoittuvia ei-hiljaisia hetkiä vertailuaineistoksi. Ei-

hiljaiset hetket valittiin satunnaisesti istunnosta niiltä alueilta, joissa EDA- ja MEA-data oli 

kelvollista. Ei-hiljainen hetki ei saanut olla päällekkäinen eikä aivan lähellä (30 s) toista valittua 

hiljaista tai ei-hiljaista hetkeä. 
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2.2. Synkronian mittaaminen 

 

 

Ruumiillisen synkronian mittaamisessa ongelmallista on usein todellisen synkronian erottaminen 

näennäisestä synkroniasta, pseudosynkroniasta, jota havaitaan mittauksissa silloinkin, kun ihmiset 

eivät kommunikoi tai ole yhteydessä toistensa kanssa. Keskustelussa oleminen jo itsessään luo 

synkroniaa, vaikka henkilöt eivät edes keskustelisi keskenään (Ramseyer & Tschacher, 2010). Yhtenä 

syynä on autokorrelaatio, joka johtuu siitä, että mitattavan suureen peräkkäiset arvot eivät ole 

toisistaan riippumattomia, vaan esimerkiksi ihmisen kehon liikkeisiin vaikuttavat hänen aiemmat 

liikkeensä (Schoenherr ym., 2019). Ramseyerin ja Tschacherin (2010) mukaan surrogaattitestaus on 

elegantti tapa kontrolloida sattumanvaraisia synkronialöydöksiä. Surrogaattitestaus perustuu siihen, 

että alkuperäistä aineistoa jollakin tarkoituksenmukaisella tavalla järjestellään uudelleen ja siten 

generoidaan uutta keinotekoista aineistoa, jossa esiintyvää synkroniaa sitten verrataan alkuperäisen 

aineiston synkroniaan.  

Analyysissamme käytimme Bernin yliopistossa kehitettyä SUSY-algoritmia (Surrogate 

synchrony, www.embodiment.ch), jonka periaatteen ja toiminnan Tschacher ja Haken (2019), 

Tschacher ja Meyer (2019) sekä Tschacher, Rees ja Ramseyer (2014) ovat kuvanneet tarkemmin. 

SUSY laskee kahden aikasarjan välisen ristikorrelaation segmentoidusti. SUSY analysoi synkronian 

aina dyadikohtaisesti, jolloin useamman henkilön vuorovaikutusta tutkittaessa analysoidaan jokainen 

dyadi erillisenä. Menetelmässä tutkittava aikasarjapari jaetaan useaan lyhyempään segmenttiin. 

Kunkin segmentin sisällä ristikorrelaatiot lasketaan määriteltyyn viipeeseen saakka jokaiselle 

näytteelle. Ristikorrelaatioista saadut synkroniaa kuvaavat Z-arvojen keskiarvot lasketaan erikseen 

kullekin segmentille, ja koko aikasarjaparia koskeva synkronia muodostetaan segmenttien Z-arvojen 

keskiarvona. Segmentoinnilla suurikin tutkimusaineisto saadaan pilkottua lyhyempiin, 

laskennallisesti helpommin käsiteltäviin osiin. Segmentoinnin avulla voidaan myös kontrolloida 

aikasarjassa mahdollisesti esiintyvää satunnaista autokorrelaatiota muodostamalla keinotekoisia 

aikasarjoja myöhemmin kuvatulla tavalla. 

SUSY muodostaa aikasarjojen välisen synkronian useassa vaiheessa. Aluksi lasketaan 

määriteltyä viivettä vastaavat ristikorrelaatiot segmentin jokaiselle havainnolle liu’uttamalla 

aikasarjoja toisiinsa nähden näyte näytteeltä määriteltyyn viipeeseen saakka.  Yksittäiset 

ristikorrelaatiot muunnetaan ZL-arvoiksi tekemällä niille Fisherin Z-muunnos. Näin ristikorrelaatiot 

saadaan standardoituun muotoon. Tämän jälkeen SUSY laskee segmentin Z̄-arvon segmentin 

kaikkiin havaintoihin liittyvien Z-muunnettujen ristikorrelaatioiden keskiarvona. Lopuksi lasketaan 

http://www.embodiment.ch/
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koko aikasarjan Z̄-arvo segmenttien Z̄-arvojen keskiarvona. Aikasarjan synkroniaa kuvaava Z̄ 

saadaan siis: 

 Z̄ = [∑ (∑ 𝑍𝐿)/𝑚
𝐿𝑚𝑎𝑥

−𝐿𝑚𝑎𝑥
)

𝑛

1
]/𝑛, 

missä n ja Lmax ovat SUSY:lle annettavia parametreja: n = segmenttien lukumäärä ja Lmax = 

maksimiviive. m = 2 x Lmax + 1, eli yksittäisen näytteen käsittelyssä käytettyjen viipeiden 

kokonaismäärä. 

Korrelaatiossa on erotettava yhdensuuntainen synkronia, jossa ristikorrelaatiot ovat 

systemaattisesti positiivisia, ja vastakkaissuuntainen synkronia, jossa ne ovat systemaattisesti 

negatiivisia. Siksi SUSY laskee aikasarjojen välisen synkronian kahdella tavalla: ”abs”- ja ”noabs”-

menetelmillä. Abs-menetelmällä saatava Z̄abs pyrkii kuvaamaan yhdensuuntaisesta ja 

vastakkaissuuntaisesta synkroniasta koostuvaa kokonaissynkroniaa, ja se lasketaan keskiarvottamalla 

Z-muunnettujen ristikorrelaatioiden itseisarvot. Noabs-menetelmän Z̄noabs taas lasketaan 

keskiarvottamalla Z-muunnetut ristikorrelaatiot sellaisenaan. Positiivinen Z̄noabs viittaa tilanteeseen, 

jossa yhdensuuntainen synkronia on aikasarjassa vallitsevana, ja vastaavasti negatiivinen Z̄noabs viittaa 

vastakkaissuuntaisen synkronian vallitsevuuteen. 

Tutkimuksessa on oleellista pystyä luotettavasti todentamaan ja laskemaan aito terapiatilanteen 

dynamiikasta aiheutuva synkronia osallistujien välillä ja erottamaan se satunnaisesti syntyvästä 

synkroniasta. SUSY laskee aikasarjojen väliset ristikorrelaatiot ja niiden perusteella synkroniaa 

kuvaavia muuttujia. Jotta voidaan arvioida lasketun synkronian aitous, SUSY tekee samat laskelmat 

myös joukolle keinotekoisia aikasarjoja. Keinotekoiset aikasarjat luodaan sekoittamalla alkuperäisten 

aikasarjojen segmenttejä kaikissa mahdollisissa kombinaatioissa siten, että aikasarjan kukin 

segmentti analysoidaan sen vastinaikasarjan kaikkien segmenttien kanssa. Mikäli aikasarja on jaettu 

n segmenttiin, voidaan tällä tavalla luoda n(n-1) keinotekoista aikasarjaa, joille jokaiselle lasketaan 

Z̄. Tapauksissa, joissa segmenttejä on paljon, keinotekoisia aikasarjoja generoituu siis hyvin suuri 

määrä. Tällöin niiden lukumäärää voidaan rajoittaa tarvittavien laskentaresurssien pitämiseksi 

kohtuullisena. Keinotekoisten aikasarjojen järjestys on sekoittunut, mutta niiden keskiarvot, 

jakaumat, autokorrelaatiot ja trendit säilyvät. Keinotekoisista aikasarjoista laskettujen Z̄-arvojen 

keskiarvona saatu Z̄pseudo mittaa satunnaissynkroniaa ja sitä voidaan siksi käyttää alkuperäisestä 

aikasarjasta lasketun Z̄-arvon ja synkronian aitouden arvioimiseen. Mikäli keinotekoisista 

aikasarjoista laskettu satunnaissynkronia on selvästi vähäisempää kuin alkuperäisen aikasarjan 

synkronia, voidaan päätellä, että synkronia on aitoa. 
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Synkronian aitouden mittarina lasketaan effect size (ES) Z̄:n ja Z̄pseudo:n keskihajontaan 

suhteutettuna erotuksena: 

ES = (Z̄ - Z̄pseudo) / SD(Z̄pseudo). 

Myös ES lasketaan erikseen ”abs” ja ”noabs” menetelmillä, joten saadaan: 

ESabs = (Z̄abs - Z̄abs-pseudo) / SD(Z̄abs-pseudo)   ja   ESnoabs = (Z̄noabs - Z̄noabs-pseudo) / SD(Z̄noabs-pseudo). 

Suuri positiivinen ESnoabs viittaa yhdensuuntaiseen synkroniaan ja suuri negatiivinen ESnoabs 

vastaavasti vastakkaissuuntaiseen synkroniaan. 

SUSY tuottaa myös erittelyn Z̄abs ja ESabs muuttujista sen mukaan, kumpi osapuoli johtaa 

synkroniaa toisen osapuolen seuratessa sitä määritellyn maksimiviipeen puitteissa joko 

yhdensuuntaisesti tai vastakkaissuuntaisesti. Tätä ominaisuutta ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa 

käytetty varsinaisten analyysien teossa. Lisäksi SUSY tuottaa graafeja abs- ja noabs-menetelmillä 

laskettujen Z̄- ja Z̄pseudo-arvojen käyttäytymisestä eri viiveillä. 

 

 

2.3. Susy-algoritmin soveltaminen 

 

 

Tutkittavana olivat lyhyet, 30 s pituiset aikasarjat, joten asetelma ei mahdollistanut kovin pitkien 

viipeiden huomioimista. Alustavissa analyyseissä havaittiin synkronian oleva varsin reaaliaikaista ja 

keskittyvän lyhyisiin, alle +/- 1 s mittaisiin viivealueisiin, mikä oli linjassa myös aiempien 

tutkimusten kanssa (Dale ym., 2020; Karvonen ym., 2016; Koole & Tschacher, 2016). Täten 

päädyttiin rajoittamaan tutkittavat viipeet yhteen sekuntiin, joten ristikorrelaatiot laskettiin kahden 

sekunnin viiveikkunassa. Aineisto oli EDA:n uudelleennäytteistyksen jälkeen 10 Hz taajuista, joten 

jokaiselle segmentin näytteelle laskettiin ristikorrelaatio 21 toisen aikasarjan näytettä vasten. Näin 

siksi, että aikavälillä -1 s – +1 s on 10 viipeellistä havaintoa kummassakin suunnassa, sekä yksi 

viipeetön havainto. Analyysin piiriin saatiin siis sekä välitön synkronia että enintään yhdellä 

sekunnilla viivästynyt synkronia. Koska aikasarjaan haluttiin sisällyttää useita segmenttejä, valittiin 

segmentin pituudeksi 5 s. Tällöin 30 s aikasarja jakautui kuuteen segmenttiin, mikä tuotti 30 

keinotekoista aikasarjaa. Näin ollen SUSY:lle annettiin parametrit: n = 6 (segmenttien lukumäärä) ja 

Lmax = 10 (maksimiviive). 
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Ajoimme SUSY-algoritmin samalla tavalla jokaiselle 84 hiljaiselle ja 84 ei-hiljaiselle hetkelle, 

kaikille kuudelle dyadille ja kolmelle muuttujalle (EDA, MEAH ja MEAB), eli yhteensä 3024 

aikasarjaparille. Kussakin aikasarjaparissa oli 300 havaintoparia. 

SUSY:n aineistostamme tuottamat esimerkkigraafit (Kuva 2) havainnollistavat muutamia 

tyypillisiä tapauksia. EDA:ssa Z̄- ja Z̄pseudo-arvot muuttuvat tasaisesti tarkasteltavan viipeen 

muuttuessa.  Selkeissä yhdensuuntaisen synkronian tapauksissa (kuten kuvassa 2.a.) Z̄noabs-pseudo saa 

lähellä nollaa olevan arvon kaikilla viipeillä ja Z̄noabs pysyy sen yläpuolella. Selkeässä 

vastakkaissuuntaisessa synkroniassa (kuva 2.b.) Z̄noabs-pseudo saa samoin lähellä nollaa olevan arvon 

kaikilla viipeillä mutta Z̄noabs pysyy sen alapuolella. Tapauksissa, joissa synkroniaa ei havaita, Z̄- ja 

Z̄pseudo-arvot voivat olla lähellä toisiaan kaikilla viipeillä (kuten kuvan 2.c. oikeanpuoleisessa 

graafissa Z̄abs ja Z̄abs-pseudo). Toisaalta joissain tapauksissa tilanne vaihtelee voimakkaasti riippuen 

viipeestä. Esimerkiksi kuvan 2.c. vasemmanpuoleisessa graafissa, Z̄noabs:n ja Z̄noabs-pseudo:n suhde 

riippuu siitä, kumpi osapuoli johtaa synkroniaa. SUSY antaakin terapeutin johtamalle synkronialle 

arvon ES = 0,64 ja asiakkaan johtamalle synkronialle ES = -0,39. Tässä siis terapeutin johtama 

synkronia näyttäisi käyttäytyvän yhdensuuntaisen synkronian mukaisesti, kun taas asiakkaan johtama 

synkronia käyttäytyisikin vastakkaissuuntaisen synkronian tavoin. Esimerkin tapauksessa kaikki ES-

arvot ovat kuitenkin sen verran matalia, ettemme voi tulkita esiintyvän tilastollisesti merkitsevää 

synkronoitumista. MEA:ssa graafit eivät ole yhtä helposti tulkittavissa, koska varsinkin MEA:n 

tapauksessa Z̄ tavallisesti vaihtelee hyvin äkkinäisesti eri viipeillä. Kuitenkin monissa tapauksissa 

synkronia näkyy MEA:llakin graafeissa varsin selvästi. Esimerkiksi kuvassa 2.d. kuvatussa MEAH:n 

yhdensuuntaisen synkronian tapauksessa Z̄noabs-pseudo pysyy kaikilla viipeillä melko lähellä nollaa ja 

Z̄noabs saa melkein kaikilla viipeillä sitä suurempia arvoja huolimatta voimakkaasta vaihtelustaan. 

Kuvassa 2.e. on kuvattu MEAH-tapaus, jossa ES-arvot ovat kohtuullisen korkeat, mutta kuitenkin 

liian matalat, jotta synkroniaa voitaisiin todeta. 
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KUVA 2.a. Tyypillinen vahva yhdensuuntainen synkronia (EDA). Z̄noabs = 0,38; ESnoabs = 10,4 

(vasemmalla) ja Z̄abs = 0,50; ESabs = 1,4 (oikealla). 

 

 

  

KUVA 2.b. Tyypillinen vahva vastakkaissuuntainen synkronia (EDA). Z̄noabs = -0,12; ESnoabs = -30,1 

(vasemmalla) ja Z̄abs = 0,37; ESabs = -0,79 (oikealla). 
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KUVA 2.c. Tapaus, jossa synkroniaa ei havaita (EDA). Z̄noabs = 0,04; ESnoabs = 0,54 (vasemmalla) ja 

Z̄abs = 0,50; ESabs = 0,05 (oikealla). 

 

 

  

KUVA 2.d. Yhdensuuntainen synkronia (MEAH). Z̄noabs = 0,06; ESnoabs = 3,22 (vasemmalla) ja Z̄abs 

= 0,13; ESabs = 1,52 (oikealla). 
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KUVA 2.e. Tapaus, joka ei aivan ylitä tilastollisesti merkitsevän yhdensuuntaisen synkronian 

kriteerejä (MEAH). Z̄noabs = 0,02; ESnoabs = 0,73 (vasemmalla) ja Z̄abs = 0,13; ESabs = 1,04 (oikealla). 

 

 

2.4. Tilastolliset analyysit 

 

 

Analyyseissä tarkasteltiin erikseen yhdensuuntaista ja vastakkaissuuntaista synkroniaa. Dyadit, joille 

saatiin positiivinen Z̄noabs, tulkittiin potentiaalisesti yhdensuuntaisesti synkronoituneiksi (jatkossa in-

phase-dyadit) ja niiden muodostama osa-aineisto nimettiin in-phase-osa-aineistoksi. Vastaavasti ne 

dyadit, joille Z̄noabs sai negatiivisen arvon, muodostivat anti-phase-osa-aineiston ja tulkittiin 

potentiaalisesti vastakkaissuuntaisesti synkronoituneiksi (jatkossa anti-phase-dyadit). Kaikki dyadit 

siis kuuluivat jompaankumpaan osa-aineistoon. Osa-aineistoja käsiteltiin analyyseissä erillisinä. 

Kaikki osa-aineistojen dyadit eivät kuitenkaan todellisuudessa olleet synkronoituneita. Dyadien 

synkronoitumisen todentamiseksi verrattiin kunkin dyadin todellisesta aikasarjasta laskettua Z̄noabs-

arvoa kolmenkymmenen samasta aikasarjasta generoidun keinotekoisen aikasarjan Z̄noabs-arvojen 

keskiarvoon Z̄noabs-pseudo. Mikäli in-phase-osa-aineiston dyadille Z̄noabs oli merkitsevästi suurempi kuin 

vastaava Z̄noabs-pseudo, todettiin kyseisen dyadin olevan yhdensuuntaisesti synkronoitunut. Vertailu 

voitiin tehdä suoraviivaisesti yhden otoksen t-testillä (N = 6) hyödyntämällä SUSY:n valmiiksi 

laskemia ESnoabs-arvoja. Anti-phase-osa-aineiston dyadit käsiteltiin vastaavalla tavalla: mikäli Z̄noabs 

oli merkitsevästi pienempi kuin vastaava Z̄noabs-pseudo, todettiin kyseisen dyadin olevan 

vastakkaissuuntaisesti synkronoitunut. Menetelmä tuotti käytetyillä SUSY-parametreilla ESnoabs:lle 
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kiinteän raja-arvon (1,05). Itseisarvoltaan raja-arvon ylittävä ESnoabs indikoi tilastollisesti merkitsevän 

synkronian. Näin tunnistettiin ne dyadit, jotka olivat synkronoituneet. 

χ2-riippumattomuustestillä tutkittiin eroavatko (merkitsevästi) synkronoituneiden dyadien 

osuudet hiljaisissa ja ei-hiljaisissa hetkissä eri muuttujissa (EDA, MEAH ja MEAB) ja dyadityypeissä 

(asiakas-terapeutti, asiakas-asiakas ja terapeutti-terapeutti). 

Kahden asiakkaan ja kahden terapeutin istunnossa kumpikin asiakas on vuorovaikutuksessa 

molempien terapeuttien kanssa ja siten osallisena kahteen asiakas-terapeutti-dyadiin. Asiakkaan kaksi 

asiakas-terapeutti-dyadia olivat siis toisistaan riippuvia. Tämä riippuvuus haluttiin analyysissa 

kontrolloida. Mikäli näistä kahdesta dyadista molemmat olivat potentiaalisesti samalla tavalla 

synkronoituneet (yhdensuuntaisesti tai vastakkaissuuntaisesti), ja kuuluivat siis samaan osa-

aineistoon, valittiin EDA:n in-phase-tarkasteluun se in-phase-dyadi, jonka effect size (ESnoabs) oli 

suurempi, tyypillisesti positiivinen. EDA:n anti-phase-tarkasteluun valittiin vastaavasti se anti-phase-

dyadi, jonka effect size (ESnoabs) oli pienempi, tyypillisesti negatiivinen. Näin jokaisessa 

tarkastellussa hetkessä sekä in-phase- että anti-phase-tarkasteluun päätyi kumpaankin enintään yksi 

dyadi asiakasta kohden ja tarkasteltavien dyadien välinen riippuvuus saatiin tältä osin minimoitua. 

Asiakas-terapeutti-dyadeissa tarkasteltiin erikseen nais- ja miesasiakkaita. Koska yhdessä 

terapiatapauksessa asiakkaina oli naispari, laskettiin kyseiselle istunnolle asiakkaiden mitatuista EDA 

ESnoaabs- ja SRS-arvoista keskiarvot. Näin ollen analyysien tapausten lukumääräksi tuli 

naisasiakkaille 12 ja miesasiakkaille 11. 

Synkronian eroa hiljaisten ja ei-hiljaisten hetkien välillä (tutkimuskysymys 2) analysoitiin 

tutkimalla aluksi istuntojen sisäkorrelaatiota ICC (intra-class correlation). Sisäkorrelaatio kuvaa, 

kuinka paljon varianssista on selitettävissä ylemmän tason tekijöillä. Tässä tapauksessa selvitettiin 

kuinka paljon synkronian varianssista (EDA:n ESnoabs-arvolla mitattuna) selittyy istuntojen eroilla eri 

dyadityypeissä. Koska ICC viittasi selvään dyadien väliseen riippuvuuteen, päädyttiin käyttämään 

analyysissa tapauksina istuntoa ja yksittäisten dyadien ESnoabs-arvoista laskettiin istuntokohtaiset 

keskiarvot kullekin dyadityypille. 

Synkronoitumisen eroja hiljaisten ja ei-hiljaisten hetkien välillä tutkittiin vertaamalla EDA:n 

ESnoabs-arvojen jakautumista istuntojen välillä ei-parametrisella Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen 

testillä, joka on riippuvien otosten testi ja parittaisen t-testin ei-parametrinen vastine. Parametrisia 

testejä ei voitu käyttää jakaumien ongelmallisuuden vuoksi. Osa-aineistojen dyadit jaettiin edelleen 

neljään luokkaan: (1) naisasiakas-terapeutti, (2) miesasiakas-terapeutti, (3) asiakas-asiakas ja (4) 

terapeutti-terapeutti. Lisäksi eroteltiin kaikissa luokissa in-phase-dyadit ja anti-phase-dyadit. 
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Hiljaisten ja ei-hiljaisten hetkien aineistot tulivat siis kumpikin jaetuksi kahdeksaan osaan, joille 

kullekin ajettiin Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testi. 

Hiljaisten hetkien synkronian liittymistä asiakkaiden kokeman terapeuttisen yhteistyösuhteen 

laatuun (tutkimuskysymys 3) analysoitiin testaamalla asiakas-terapeutti-dyadien ESnoabs-arvojen ja 

kyseisen asiakkaan SRS-tulosten välistä yhteyttä Spearmanin järjestyskorrelaatiolla. Koska MEA:ssa 

havaittu synkronia jäi vähäiseksi, keskityttiin analysoimaan EDA:a. Aineisto esikäsiteltiin samalla 

tavalla kuin edellisissä kappaleissa kuvatussa hiljaisten ja ei-hiljaisten hetkien analyysissä: in-phase- 

ja anti-phase-osa-aineistoja käsiteltiin erillisinä, analyysiin otettiin kummaltakin asiakkaalta enintään 

yksi dyadi in-phase- ja anti-phase-tarkasteluihin, mies- ja naisasiakkaat analysoitiin erikseen ja 

synkronoituminen (ESnoabs) keskiarvotettiin istuntojen tasolle. Spearmanin järjestyskorrelaatio 

laskettiin edellä kuvatulla tavalla valittujen asiakkaiden EDA ESnoabs-arvojen istuntokohtaisen 

keskiarvon ja saman asiakkaan raportoiman istuntokohtaisen SRS-keskiarvon välillä erikseen 

hiljaisille ja ei-hiljaisille hetkille. Lisäksi tutkittiin yhdensuuntaisen ja vastakkaissuuntaisen 

synkronian yhteyttä asiakkaiden kokemaan yhteistyösuhteen laatuun yleisemmällä tasolla laskemalla 

kummankin osa-aineiston kaikkien tutkittujen (sekä hiljaisten että ei-hiljaisten hetkien) asiakas-

terapeutti-dyadien ESnoabs-arvojen keskiarvot kussakin istunnossa ja niiden korrelaatiot vastaavien 

istuntokohtaisten SRS-keskiarvojen kanssa. 

Analyysit toteutettiin IBM SPSS version 26 ohjelmistolla.  
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3. TULOKSET 

 

 

SUSY antoi tulokset kaikille dyadeille MEAH:ssa ja MEAB:ssä, mutta EDA:n kaikkiaan 1008 

dyadista SUSY antoi virheilmoituksen viidestä (1,0 %) hiljaisten hetkien dyadista ja seitsemästä (1,4 

%) ei-hiljaisten hetkien dyadista. Nämä dyadit jätettiin EDA:ssa tarkastelun ulkopuolelle, joten 

EDA:ssa analysoitiin 996 dyadia. 

 

 

3.1. Ruumiillinen synkronoituminen eri modaliteeteissa 

 

 

Autonomisen hermoston synkronoituminen pariterapian osallistujien välillä tuli selvästi esiin EDA:n 

synkronoitumisen kautta. Aikasarjojen välisiin ristikorrelaatioihin perustuvien Z̄noabs -arvojen erot 

kolmenkymmenen keinotekoisen aikasarjan perusteella laskettuihin Z̄noabs-pseudo-arvoihin oli niin 

suurta, että 69 % kaikista dyadeista tulkittiin tilastollisesti merkitsevästi synkronoituneiksi. 

Synkronoitumista havaittiin myös pään liike-energian (MEAH) ja kehon alueen liike-energian 

(MEAB) synkronoitumisessa (ks. taulukko 1). Se oli kuitenkin huomattavasti vähäisempää kuin 

EDA:ssa. Kaikista tutkituista dyadeista synkronoituneita oli MEAH-aineistossa 27 % ja MEAB-

aineistossa 18 %. 
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TAULUKKO 1. Synkronoituneiden dyadien määrät ja prosenttiosuudet dyadityypeittäin kolmelle 

muuttujalle. 

  EDA MEA-Head MEA-Body 

     

Hiljaiset hetket 

kaikki dyadit 333 (67 %) 129 (26 %) 93 (18 %) 

A-T dyadit 225 (68 %) 94 (28 %) 56 (17 %) 

A-A dyadit 57 (68 %) 16 (19 %) 19 (23 %) 

T-T dyadit 51 (61 %) 19 (23 %) 18 (21 %) 

     

Ei-hiljaiset hetket 

kaikki dyadit 353 (71 %) 143 (28 %) 92 (18 %) 

A-T dyadit 239 (72 %) 98 (29 %) 62 (18 %) 

A-A dyadit 58 (69 %) 25 (30 %) 17 (20 %) 

T-T dyadit 56 (69 %) 20 (24 %) 13 (15 %) 

     

A-T = asiakas-terapeutti-dyadi, A-A = asiakas-asiakas-dyadi, T-T = terapeutti-terapeutti-dyadi 

 

 

3.2. Ruumiillisen synkronian erot hiljaisten ja ei-hiljaisten hetkien välillä 

 

 

ESnoabs-arvoilla laskettu istuntojen sisäkorrelaatio ICC vaihteli 2 % ja 15 % välillä dyadin tyypistä 

riippuen. Koska 15 % sisäkorrelaatio viittaa selvään dyadien väliseen riippuvuuteen, käytettiin 

analyysissa tapauksina istuntoa ja yksittäisten dyadien ESnoabs-arvoista laskettiin istuntokohtaiset 

keskiarvot kullekin dyadityypille. 

EDA:ssa synkronoituneiden dyadien osuus oli hiljaisissa hetkissä 67 % ja ei-hiljaisissa hetkissä 

71 %. MEA:ssa synkronoituminen oli vähäisempää: MEAH:ssa hiljaisissa hetkissä 26 % ja ei-

hiljaisissa hetkissä 28 % sekä MEAB:ssä molemmissa 18 % (taulukko 1). 

Synkronoituneiden dyadien osuuden yhteyttä tutkitun aikasarjan tyyppiin (hiljainen / ei-

hiljainen hetki) testattiin χ2-riippumattomuustestillä.  Tulokseksi saatiin, etteivät hiljaiset hetket 

poikkea tilastollisesti merkitsevällä tavalla muista hetkistä synkronoitumisen yleisyyden osalta 

missään kolmesta muuttujasta eikä missään dyadityypissä. Tilastollisesti merkitsevää eroa hiljaisten 

ja ei-hiljaisten hetkien synkronoitumisessa ei siis todettu, vaikka EDA:ssa ja MEAH:ssa 

synkronoituneiden dyadien osuus oli johdonmukaisesti hieman suurempi ei-hiljaisissa kuin hiljaisissa 
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hetkissä. Pienimmät p-arvot saatiin, kun tarkasteltiin pään liikkeiden (MEAH) synkronoitumista 

asiakas-asiakas-dyadeissa (p = .106) ja EDA:n synkronoitumista kaikissa dyadeissa (p = .143). 

Taulukossa 2 on esitetty EDA-aineiston dyadien jakautuminen in-phase- ja anti-phase-osa-

aineistoihin istuntokohtaisesti hiljaisissa ja ei-hiljaisissa hetkissä. Koko aineistossa yhdensuuntainen 

synkronia oli vallitsevaa: hiljaisissa hetkissä in-phase-dyadien osuus oli 66 % ja ei-hiljaisissa hetkissä 

60 %. Osuudet vaihtelivat istunnoittain huomattavasti. Taulukosta 3 ilmenee, kuinka merkitsevästi 

synkronoituneiden dyadien osuus oli EDA:ssa pienemmässä anti-phase-osa-aineistossa selvästi 

suurempi kuin suuremmassa in-phase-osa-aineistossa, varsinkin hiljaisissa hetkissä. Hiljaisissa 

hetkissä in-phase-dyadeista merkitsevästi synkronoituneita oli 59 %, kun taas anti-phase-dyadeista 

peräti 82 %. Ei-hiljaisissa hetkissä ero oli pienempi: 67 % ja 76 %. MEA-datan osalta merkitseviä 

eroja hiljaisten hetkien ja ei-hiljaisten hetkien välillä ei ollut, ei myöskään osa-aineistojen välillä. 

 

TAULUKKO 2. EDA:n osa-aineistot istunnoittain. 

Istunto hiljaiset hetket  ei-hiljaiset hetket 

 in-phase anti-phase  in-phase anti-phase 

 n (%) n (%)  n (%) n (%) 

      

1 33 (79) 9 (21)  30 (75) 10 (25) 

2 27 (64) 15 (36)  24 (59) 17 (41) 

3 19 (45) 23 (55)  24 (57) 18 (43) 

4 23 (56) 18 (44)  24 (59) 17 (41) 

5 29 (69) 13 (31)  28 (67) 14 (33) 

6 25 (60) 17 (40)  21 (50) 21 (50) 

7 29 (69) 13 (31)  27 (64) 15 (36) 

8 34 (83) 7 (17)  22 (55) 18 (45) 

9 25 (60) 17 (40)  25 (60) 17 (40) 

10 30 (73) 11 (27)  27 (64) 15 (36) 

11 24 (60) 16 (40)  24 (57) 18 (43) 

12 30 (71) 12 (29)  22 (54) 19 (46) 

kaikki 328 (66) 171 (34)  298 (60) 199 (40) 

      

    n: dyadien määrä     

 



29 
 

TAULUKKO 3. Synkronoituneiden dyadien määrät ja osuudet EDA:n osa-aineistoissa istunnoittain. 

Istunto hiljaiset hetket  ei-hiljaiset hetket 

 in-phase anti-phase  in-phase anti-phase 

 n (%) n (%)  n (%) n (%) 

      

1 18 (55) 7 (78)  11 (37) 9 (90) 

2 19 (70) 13 (87)  17 (71) 15 (88) 

3 10 (53) 19 (83)  20 (83) 14 (78) 

4 11 (48) 14 (78)  17 (71) 15 (88) 

5 19 (66) 10 (77)  20 (71) 8 (57) 

6 17 (68) 14 (82)  12 (57) 10 (48) 

7 19 (66) 11 (85)  18 (67) 11 (73) 

8 14 (41) 5 (71)  13 (59) 15 (83) 

9 21 (84) 14 (82)  19 (76) 15 (88) 

10 14 (47) 10 (91)  19 (70) 12 (80) 

11 9 (38) 14 (88)  21 (88) 13 (72) 

12 22 (73) 9 (75)  15 (68) 14 (74) 

kaikki 193 (59) 140 (82)  202 (68) 151 (76) 

      

    n: synkronoituneiden dyadien määrä.  

   (%): synkronoituneiden dyadien osuus osa-aineistossa. 

 

Synkronoitumisen voimakkuuden yhteyttä tutkitun aikasarjan tyyppiin (hiljainen tai ei-

hiljainen hetki) ja eri dyadityyppeihin tutkittiin vertaamalla EDA:n ESnoabs-arvojen jakaumia 

hiljaisissa ja ei-hiljaisissa hetkissä (1) naisasiakkaan ja terapeutin, (2) miesasiakkaan ja terapeutin, 

(3) kahden asiakkaan ja (4) kahden terapeutin välisissä dyadeissa erikseen in-phase-dyadeille ja anti-

phase-dyadeille. Kaikki asiakas-terapeutti-dyadit eivät olleet analyysissä mukana. Taulukossa 4 

kuvattujen tuloksien mukaan suurin osa (63 %) kaikista tähän analyysiin valikoituneista dyadeista oli 

in-phase-dyadeja. Erityisen selvä ero oli terapeuttien välisissä dyadeissa, joista 77 % oli in-phase-

dyadeja. Verrattaessa synkronian voimakkuutta hiljaisissa ja ei-hiljaisissa hetkissä tulokset 

vaihtelivat dyadityypin ja synkronian tyypin mukaan, mutta merkitsevä ero havaittiin vain 

asiakkaiden välisten dyadien yhdensuuntaisessa synkroniassa, joka oli voimakkaampaa ei-hiljaisissa 

hetkissä. 
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TAULUKKO 4. EDA-synkronian voimakkuus hiljaisissa ja ei-hiljaisissa hetkissä. ESnoabs dyadi- ja 

synkroniatyypeittäin. 

  n           ka      med       kh 

  HH eH HH eH  HH eH  HH eH 

            

naisasiakas - 

terapeutti 

in-phase 69 63 5.70 4.65  3.40 2.95  7.52 4.83 

anti-phase 42 51 -6.09 -5.88  -4.56 -3.47  6.28 6.92 

            

miesasiakas - 

terapeutti 

in-phase 61 63 4.74 4.64  2.98 3.13  8.57 5.46 

anti-phase 44 47 -5.08 -4.76  -4.00 -3.43  5.93 4.78 

            

asiakas - 

asiakas 

in-phase 49 50 1.78 4.29  0.85 2.81  2.89 6.59 

anti-phase 35 34 -4.19 -3.90  -3.56 -2.93  4.70 4.87 

            

terapeutti - 

terapeutti 

in-phase 64 53 2.77 3.64  0.61 2.74  5.19 6.61 

anti-phase 19 28 -3.85 -4.58  -2.24 -3.80  6.28 4.96 

            

HH: hiljainen hetki;  eH: ei-hiljainen hetki       

n: hetkien määrä;  ka: keskiarvo;  med: mediaani;  kh: keskihajonta       

 

 

Hiljaisten ja ei-hiljaisten hetkien välillä ilmenevien synkronoitumisen voimakkuuden erojen 

tilastollista merkitsevyyttä tutkittiin Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testillä (taulukko 5). Testi 

tehtiin istuntojen tasolla laskemalla ESnoabs-arvojen keskiarvot kullekin istunnolle. Hiljaiset hetket 

poikkesivat synkronian voimakkuuden osalta tilastollisesti merkitsevällä tavalla muista hetkistä 

ainoastaan asiakkaiden välisissä in-phase-dyadeissa, joissa synkronoituminen oli voimakkaampaa ei-

hiljaisissa kuin hiljaisissa hetkissä. Vastaava suuntaa antava tulos saatiin terapeuttien välisille anti-

phase-dyadeille: vastakkaissuuntainen synkronia oli heikompaa hiljaisissa kuin ei-hiljaisissa hetkissä. 

Tässä tapausten (istuntojen) kokonaismäärä jäi kuitenkin alhaiseksi (n = 9), koska kaikissa 

istunnoissa ei ollut anti-phase-osa-aineistoon kuuluvia terapeutti-terapeutti-dyadeja. 

 



31 
 

TAULUKKO 5. Hiljaisten ja ei-hiljaisten hetkien EDA-synkronoitumisen erot dyadi- ja 

synkroniatyypeittäin istunnon tasolle keskiarvotettujen ESnoabs-arvojen perusteella. Wilcoxonin 

merkittyjen sijalukujen testi. 

 

  n p-arvo Z r 

      

naisasiakas - 

terapeutti 

in-phase 12 .388 -.863 -.176 

anti-phase 12 1.000 .000 .000 

      

miesasiakas - 

terapeutti 

in-phase 11 .859 -.178 -.038 

anti-phase 11 .374 -.889 -.190 

      

asiakas - 

asiakas 

in-phase 12 .050 1.961 .400 

anti-phase 11 .594 -.533 -.114 

      

terapeutti - 

terapeutti 

in-phase 12 .480 .706 .144 

anti-phase 9 .066 -1.836 -.433 

       

N: istuntojen määrä;  Z: standardoitu testi-statistiikka;  r: efektin koko 

 

 

 

3.3. Synkronian yhteys terapiaistunnossa koetun yhteistyösuhteen laatuun 

 

 

Tutkittaessa asiakkaan ja terapeutin välisen EDA-synkronian ja saman asiakkaan terapiaistunnossa 

kokeman yhteistyösuhteen laadun välistä yhteyttä (taulukko 6) havaittiin, että naisasiakkaiden ja 

terapeuttien välinen yhdensuuntainen synkronia korreloi yhteistyösuhteen laatuun melko vahvasti ja 

tilastollisesti merkitsevästi ei-hiljaisissa hetkissä (rs = .620*, p = .032, n = 12). Myös vastaavalle 

vastakkaissuuntaiselle synkronialle saatiin lähes yhtä vahva korrelaatio, vaikka tilastollinen 

merkitsevyys jäi suuntaa antavaksi (rs = .565, p = .056. n = 12). Korrelaatiota ei havaittu 

miesasiakkaiden tapauksessa eikä myöskään naisasiakkailla hiljaisissa hetkissä. Osa-aineistojen 

kaikkien asiakasdyadien istuntokohtaisten ESnoabs-keskiarvojen ja vastaavien istuntokohtaisten SRS-

keskiarvojen välille laskettiin Spearmanin järjestyskorrelaatio. Vastakkaissuuntaisen synkronian 

voimakkuuden ja koetun yhteistyösuhteen laadun välinen yhteys osoittautui melko suureksi (rs = -

.606*, p = .037, n = 12), mitä havainnollistaa istuntojen sijoittuminen ESnoabs:n ja SRS:n suhteen 
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kuvassa 3. Yhdensuuntaisen synkronian ja koetun yhteistyösuhteen välillä ei havaittu tilastollisesti 

merkitsevää korrelaatiota (rs = .472, p = .121, n = 12). 

 

 

TAULUKKO 6. Koetun yhteistyösuhteen (SRS) ja EDA-synkronian riippuvuus. Spearmanin 

järjestyskorrelaatio. 

   n rs p-arvo 

      

in-phase 

hiljainen hetki 
nainen 12 -.128 .691 

mies 11 .106 .756 

     

ei-hiljainen hetki 
nainen 12 .620* .032 

mies 11 .425 .193 

      

anti-phase 

hiljainen hetki 
nainen 12 -.359 .251 

mies 11 -.476 .139 

     

ei-hiljainen hetki 
nainen 12 -.565 .056 

mies 11 -.291 .385 

      

n: istuntojen määrä;  rs: Spearmanin korrelaatiokerroin; *: p < 0.05. 
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KUVA 3. SRS-arvojen ja kaikkien anti-phase-osa-aineiston asiakas-terapeutti-dyadien synkronian 

voimakkuuden vertailu kahdessatoista istunnossa.  



34 
 

4. POHDINTA 

 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa lisää ymmärrystä pariterapian hiljaisissa hetkissä esiintyvästä 

ruumiillisesta synkroniasta. Havaitsimme, että EDA-synkronia oli yleistä (69 % kaikista tutkituista 

dyadeista) sekä hiljaisissa että ei-hiljaisissa hetkissä. Myös liike-energian osalta havaittiin 

synkronoitumista, mutta se oli selvästi harvinaisempaa kuin EDA:ssa. Hiljaisten ja ei-hiljaisten 

hetkien välillä ei synkronoituneiden dyadien osuuksissa havaittu merkitsevää eroa missään kolmesta 

tutkitusta muuttujasta. EDA:ssa hiljaisissa hetkissä synkronoituneiden dyadien osuus oli kuitenkin 

hieman korkeampi kuin ei-hiljaisissa hetkissä. Tutkimuksemme antoi viitteitä vastakkaissuuntaisen 

synkronian positiivisesta merkityksestä terapiavuorovaikutuksessa. Havaitsimme myös lyhyitä 

aikavälejä koskevaan synkroniatutkimukseen liittyviä ominaispiirteitä ja niistä johtuvia 

kehittämistarpeita yleisesti käytössä oleviin määrällisen tutkimuksen menetelmiin.  

 

 

4.1. Yhdensuuntaisen ja vastakkaissuuntaisen synkronian merkitys 

 

 

Koska yhdensuuntaisella ja vastakkaissuuntaisella synkronialla voidaan olettaa olevan erilaiset roolit 

parisuhteeseen liittyvissä vuorovaikutustilanteissa (Liu ym., 2013; Reed ym., 2013; Timmons ym., 

2015), niitä tarkasteltiin erillisinä jakamalla aineisto kahtia potentiaalisesti yhdensuuntaisesti 

synkronoituneisiin dyadeihin (in-phase-osa-aineisto) ja potentiaalisesti vastakkaissuuntaisesti 

synkronoituneisiin dyadeihin (anti-phase-osa-aineisto) analysoitavien aikasarjojen välisten 

ristikorrelaatioiden perusteella. Anti-phase-osa-aineisto osoittautui EDA:ssa vallitsevaksi, ja 

muodosti 63 % osuuden koko EDA-aineistosta. Todellista tilastollisesti merkitsevää 

synkronoitumista selvitettiin vertaamalla aikasarjan ristikorrelaatioita keinotekoisesti generoituihin 

aikasarjoihin. Tällöin todettiin EDA-aineiston osalta, että synkronoituneiden dyadien osuus varsinkin 

hiljaisissa hetkissä oli pienemmässä anti-phase-osa-aineistossa korkeampi (82 % osa-aineistosta) 

kuin in-phase-osa-aineistossa (59 % osa-aineistosta).  Tästä huolimatta koko aineistossa myös 

merkitsevästi synkronoituneista dyadeista suurempi osa (58 %) oli yhdensuuntaisesti 

synkronoituneita. Tulos on linjassa aiempien tutkimusten ja teoreettisten mallien kanssa: 

yhdensuuntaisen synkronian on todettu olevan vastakkaissuuntaista synkroniaa voimakkaampaa 

muun muassa raajojen rytmisessä liikkeessä (Schmidt, Bienvenu, Fitzpatrick, & Amazeen, 1998). 
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Erityisesti terapeutti-terapeutti-dyadeissa yhdensuuntainen synkronia oli vallitsevaa. Jo aiemmassa 

Karvosen ym. (2016) tutkimuksessa havaittiin voimakkain synkronia juuri terapeuttien välillä, mikä 

voi selittyä sillä, että terapeuttien välinen synkronia ei perustuisi niinkään heidän keskinäiseen 

vuorovaikutukseensa, vaan asiakkaiden suunnalta tulevaan herätteeseen. Nyt siis totesimme 

terapeuttien välisen synkronian painottuvan enemmän yhdensuuntaiseen synkroniaan kuin muissa 

dyadeissa. Tämä tulos on luonnollinen, jos ajattelemme yhteisen ulkoa tulevan herätteen 

yhdenmukaistavan terapeuttien sisäisiä prosesseja ja siten synnyttävän ensisijaisesti yhdensuuntaista 

synkroniaa. Vastakkaissuuntainen synkronia sen sijaan ei voisi syntyä yhteisen jaetun herätteen 

perusteella, vaan edellyttäisi keskinäistä vuorovaikutusta.  

Asiakkaan ja terapeutin välisellä sympaattisen hermoston aktiivisuuden (EDA) 

vastakkaissuuntaisella synkronialla todettiin olevan positiivinen yhteys asiakkaan istunnossa 

kokemaan terapeuttisen yhteistyösuhteen laatuun.  Yhdensuuntaisen synkronian osalta vastaavaa 

yhteyttä ei havaittu. Erityisesti voimakkaasti vastakkaissuuntainen synkronoituminen näyttäisi 

liittyvän yhteistyösuhteen hyvään koettuun laatuun. Aiemmin varsinkin EDA-synkronian on havaittu 

liittyvän terapia-asiakkaan kokemaan empatiaan (Kykyri ym., 2019; Marci ym., 2007; Messina ym, 

2013). Nyt saimme viitteitä siitä, että EDA:ssa nimenomaan vastakkaissuuntainen synkronia saattaa 

ilmentää positiivista yhteistyösuhdetta. Tulokset ovat linjassa joidenkin aiempien tutkimusten kanssa, 

joiden mukaan vastakkaissuuntainen synkronia liittyy parisuhdekontekstissa vuorovaikutuksen 

positiivisiin ilmiöihin (Liu ym., 2013; Reed ym., 2013; Timmons ym., 2015), jotka saattavat toteutua 

myös terapiakontekstissa ja heijastua asiakkaan ja terapeutin väliseen yhteistyösuhteeseen. Siihen, 

onko korkea synkronia terapiassa hyvä asia, ei ehkä ole yksiselitteistä vastausta, vaan se voi riippua 

vahvasti kontekstista. Synkronialle voi myös olla hyvinkin erilaisia syitä. Esimerkiksi korkea 

synkronia saattaisi joissain tapauksissa johtua terapeutin tiedostetusta tai tiedostamattomasta 

pyrkimyksestä ylläpitää tietynlaista kommunikaatiota istunnossa, mikä voi johtaa joko hyvään tai 

heikkoon lopputulokseen. On huomattava, että yhteistyösuhteen ja vastakkaissuuntaisen EDA-

synkronian yhteys ei ilmennyt erityisesti hiljaisissa hetkissä, vaan jopa selvemmin satunnaisesti 

valituissa ei-hiljaisissa hetkissä. Koska käytimme lyhyttä yhden sekunnin viiveikkunaa, oli synkronia 

hyvin tiivistä. Esimerkiksi kun toinen osapuoli näissä tilanteissa kiihtyi, toinen rauhoittui lähes 

reaaliajassa.  

Naisasiakkaiden kokeman terapeuttisen yhteistyösuhteen ja heidän sekä terapeuttien välisen 

synkronian voimakkuuden välillä havaittiin yhteys ei-hiljaisissa hetkissä. Tulokset viittaavat siihen, 

että virittäytyminen terapeutin kanssa samalle aaltopituudelle olisi naisasiakkaille erityisen keskeistä. 

Aiemmassa pariterapiakontekstissa tehdyssä Relationaalinen mieli -aineistoon perustuvassa 
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tutkimuksessa havaittiin, että sekä pariskunnan välisen EDA-synkronian lisääntyminen että 

miesasiakkaan ja naisterapeutin EDA-synkronian vähentyminen molemmat liittyivät naisen 

hyvinvoinnin paranemiseen terapiaprosessin aikana (Tourunen ym., 2020). 

Dyadityyppien (asiakas-asiakas, asiakas-terapeutti ja terapeutti-terapeutti) välisestä synkronian 

voimakkuuden vaihtelusta ei tutkimuksemme perusteella voida tehdä johtopäätöksiä, koska saman 

asiakkaan kahdesta terapeutti-dyadista valittiin tarkasteluun voimakkaammin synkronoitunut dyadi 

niissä tapauksissa, joissa molemmat dyadit olivat samalla tavalla (joko yhdensuuntaisesti tai 

vastakkaissuuntaisesti) synkronoituneita. Tämä korosti asiakkaiden ja terapeuttien välisten dyadien 

synkroniaa verrattuna muihin dyadeihin. 

 

 

4.2. Hiljaisten hetkien rooli 

 

 

Tutkimuksemme ei paljastanut johdonmukaisia eroja hiljaisten hetkien ja muun terapiaistunnon 

aikana ilmenevässä ruumiillisessa synkronoitumisessa. Saimme kuitenkin viitteitä siitä, että 

synkronoituminen saattaa olla jopa harvinaisempaa hiljaisten hetkien aikana kuin muulloin. Vaikka 

emme tässä tutkimuksessa pystyneet todentamaan eroja synkronoitumisessa hiljaisten hetkien ja 

satunnaisten muiden hetkien välillä, on silti hyvin mahdollista, että ainakin tietyn tyyppisten hiljaisten 

hetkien yhteydessä synkronia käyttäytyy poikkeavasti verrattuna muihin istunnon ajankohtiin. Syitä 

siihen, etteivät erot tulleet esille voi olla useita. Ensinnäkin synkroniaan virittäytyminen saattaa ottaa 

aikaa, jolloin synkronoitumisprosessi käynnistyisi hiljaisen hetken aikana. Tämä voisi olla 

mitattavissa vasta hieman hiljaisen hetken jälkeen esimerkiksi siksi, että asiakkaat voivat olla 

hiljaisen hetken aikana sisäänpäin kääntyneitä ja aktivoitua synkroniaan vasta hieman myöhemmin, 

hiljaisen hetken jo päätyttyä. Toiseksi hiljaiset hetket voivat suurestikin poiketa toisistaan, 

esimerkiksi viedä keskustelua eteenpäin tai jarruttaa sitä Levitt’n (2001) ja Karsikas-Järvisen ym. 

(2018) luokittelujen mukaisesti. 
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4.3. Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset 

 

 

Hiljaisten hetkien synkroniaan liittyy paljon mahdollisia vaikuttavia tekijöitä, joita kaikkia ei tässä 

tutkimuksessa voitu ottaa analysoitavaksi. Terapiaistuntoon ja hiljaiseen hetkeen osallistui kaksi 

asiakasta ja kaksi terapeuttia, joiden kaikkien toimintaa mitattiin. Kuitenkaan kaikki hiljaiset hetket 

eivät ole yhtä tärkeitä kaikille osallistujille, vaan hiljainen hetki saattaa perustua vain kahden 

osallistujan väliseen vuorovaikutukseen muiden kahden jäädessä sivustaseuraajiksi.  Voidaan siis 

olettaa, että vain osa tutkituista dyadeista oli merkittävässä roolissa hiljaisessa hetkessä 

terapiaistunnon dynamiikan kannalta. Siksi synkronian yhteys esimerkiksi terapeuttisen 

yhteistyösuhteen laatuun saattoi jäädä osittain todentamatta epäolennaisten dyadien suuren määrän 

takia. Analyysiin valikoitui aineistosta löydetyistä hiljaisista hetkistä vain pieni osa, ne kaikkein 

hiljaisimmat hetket, joissa äänienergian taso oli tyypillisesti erittäin alhainen. Saattaa olla, että 

tällaisilla ”äänettömillä hetkillä” on terapiatilanteessa ja yleensäkin keskustelussa erilainen rooli kuin 

hiljaisilla hetkillä, jotka sisältävät hiljaista puhetta ja pehmeää prosodiaa. Erityyppisten hiljaisuuksien 

roolista ei vielä ole tarkempaa tutkimustietoa, mutta oletettavasti myös muut hiljaisen hetken 

ominaisuudet kuin äänienergian määrä olisivat oleellisia huomioon otettavia tekijöitä tutkittaessa 

ruumiillista synkroniaa. Jatkotutkimuksissa olisikin tarpeen tutkia mitä vuorovaikutuksessa 

todellisuudessa tapahtuu hiljaisena hetkenä ja keiden välillä, ja sitten tutkia tapahtuuko heidän 

välillään sanallista tai sanatonta yhteen sovittautumista ja missä vaiheessa. Mitkä tekijät vaikuttavat 

synkronian syntyyn ja sen päättymiseen, mahdollisesti varsin lyhyidenkin aikajaksojen puitteissa? 

Ensiksikin jatkossa voisi hyödyntää tietoa siitä, ketkä ovat äänessä hiljaisen hetken aikana tai juuri 

ennen sitä. Näin voitaisiin päästä selville siitä, ketkä henkilöt ovat keskeisessä roolissa tietyssä 

hiljaisessa hetkessä, ja tutkia heidän välisensä dyadin synkronoitumista. Toiseksi olisi tarpeen 

luokitella hiljaisia hetkiä karkeasti eri luokkiin esimerkiksi joko Levitt’n (2001) tai Karsikas-Järvisen 

ym. (2018) jaottelun mukaisesti ja tutkia näitä luokkia ja niissä esiintyvää ruumiillista synkroniaa 

erikseen. Kolmanneksi voisi vertailla laadullisesti joukkoa korkean ja matalan synkronian hiljaisia 

hetkiä, ja tutkia poikkeavatko ne vuorovaikutuksellisesti toisistaan. Täten olisi mahdollista päästä 

paremmin kiinni dynamiikkaan, joka hiljaisten hetkien synkroniassa vallitsee, ja siihen, miten 

hiljaisen hetken luonne vaikuttaa synkronoitumiseen. 

Neljän henkilön pariterapiassa ihmisten väliset vuorovaikutukset ja niiden väliset riippuvuudet 

ovat varsin monimutkaisia. Tässä tutkimuksessa käytettyä analyysiä voisi tarkentaa tutkimalla 

SUSY-algoritmin generoimia tietoja siitä, kumpi dyadin osapuoli johtaa synkroniaa. SUSYn 
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tuloksien alustavassa katselmoinnissa havaitsimme dyadeja, joiden kokonaissynkronia oli melko 

alhainen, vaikka toisen osapuolen johtama synkronia olikin huomattava. Hiljaisia hetkiä voisi 

analysoida myös koko istunnon tasolla siten, että tutkittaisiin, onko tiettyjen ihmisten välisissä 

dyadeissa enemmän synkroniaa kuin muissa dyadeissa. 

EDA-synkronian (erityisesti vastakkaissuuntaisen synkronian) ja terapeuttisen 

yhteistyösuhteen välisen yhteyden luonne ja syy-seuraussuhteet jäivät myöhemmän tutkimuksen 

selvitettäväksi. Vastakkaissuuntainen synkronia voi ilmentää keskustelun sujuvaa, rytmistä 

vuorottelua. Hyvä yhteistyösuhde ehkä mahdollistaa vastakkaissuuntaisen synkronoitumisen, joka 

muodostuisi automaattisesti otollisissa olosuhteissa. Tällöin synkronia siis ilmentäisi 

yhteistyösuhteen laatua. Tämä voisi mahdollistaa synkronian käyttämisen yhteistyösuhteen arvioitiin, 

jolloin yhteistyösuhteen mittaaminen voitaisiin tulevaisuudessa toteuttaa automatisoidummin ilman 

asiakkaan tekemää tietoista arviointia, joka nykyisin tyypillisesti toteutetaan kyselylomakkeiden 

avulla. Parhaassakin tapauksessa automatisointi edellyttää kuitenkin runsaasti lisää tutkimusta sekä 

menetelmien ja työkalujen kehittämistä. Toisaalta saattaa olla, että vastakkaissuuntainen synkronia 

edistää yhteistyösuhteen muodostumista yhtenä osatekijänä (Di Paolo & De Jaegher, 2012; Koole & 

Tschacher, 2016). 

Tutkittavien aikasarjojen lyhyydestä johtuen surrogaattimenetelmissä käytettävien 

keinotekoisten aikasarjojen lukumäärä jäi tutkimuksessamme melko pieneksi, 30 keinotekoista 

aikasarjaa jokaista alkuperäistä aikasarjaa kohden. Ramseyerin ja Tschacherin (2010) mukaan 

surrogaattitestauksessa käytetään yleensä suurempia keinotekoisten aikasarjojen määriä, satoja tai 

jopa huomattavasti useampia. Lyhyeen aikasarjaan on vaikea mahduttaa suurta määrää segmenttejä, 

joita tarvitaan keinotekoisten aikasarjojen generoimiseksi. Voi myös pohtia, onko optimaalista, että 

kaikki keinotekoiset aikasarjat generoidaan samasta lyhyestä aikasarjasta. Ongelmaan voi miettiä 

erilaisia ratkaisuja. Yksi mahdollisuus voisi olla se, ettei keinotekoisia aikasarjoja generoitaisikaan 

alkuperäisestä aikasarjasta, vaan muualta yhdenmukaisista kohdista aineistoa, joissa alkuperäisen 

aikasarjan ominaisuudet mahdollisimman hyvin toistuisivat. Esimerkiksi hiljaisen hetken dyadin 

alkuperäiselle aikasarjalle muodostettaisiin keinotekoisia aikasarjoja saman dyadin edustuksista 

istunnon muissa ajankohdissa. Koska kyseessä olisivat samassa istunnossa vuorovaikuttavat samat 

henkilöt, pitäisi vuorovaikutuksen dynamiikan näin generoiduissa keinotekoisissa aikasarjoissa 

vastata oleellisilta osiltaan alkuperäistä. 

Paitsi EDA:ssa, havaittiin synkronoitumista jonkin verran myös pään liike-energian (MEAH) 

ja kehon alueen liike-energian (MEAB) osalta, mutta selvästi vähemmän kuin aiemmissa 

tutkimuksissa, joissa analysoitiin pitempiä aikajaksoja (esim. Karvonen ym., 2016). MEA-data on 
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hyvin nopeasti vaihtelevaa, mikä heijastuu myös synkroniaan. Kuten kuvasta 2 voidaan havaita, 

MEA:ssa synkronia vaihteli voimakkaasti viipeestä riippuen, emmekä saaneet yhtä tasaisia tuloksia 

kuin EDA:n tapauksessa. Kun vertailimme modaliteettikohtaisia tuloksia, SUSY:n tulostamia 

graafeja ja aiempien tutkimusten tuloksia (Dale ym., 2020; Karvonen ym., 2016; Ramseyer, 2020a; 

Ramseyer & Tschacher, 2011; Tschacher ym., 2014), päädyttiin johtopäätökseen, että hiljaisten 

hetkien analysoinnissa välttämättömien lyhyiden (30 s) aikasarjojen ja nopeasti vaihtelevan MEA-

datan yhteydessä tutkimuksessamme käytetty menetelmä ei ole riittävä paljastamaan mahdollista 

synkroniaa optimaalisella tavalla.  Siksi on mahdollista, että aineistossa oli huomattavaakin MEA-

synkroniaa vaikkei se tullut tutkimuksessa esille.  Aiheesta tarvitaan siis paljon lisätutkimusta ja myös 

määrällisen tutkimuksen menetelmäkehitystä, jotta lyhyissä ajanjaksoissa ilmenevää synkroniaa 

pystytään paremmin havainnoimaan myös liikesynkronian osalta. Hiljaisen hetken luonteeseen 

kuuluu rajattu ajallinen pituus. Hiljaisten hetkien kesto kuitenkin vaihtelee eikä sille voida asettaa 

tarkkoja rajoja. Tässä tutkimuksessa etsittiin algoritmilla kymmenen sekunnin mittaisia hiljaisia 

hetkiä, jotka analyysejä varten laajennettiin kolmeenkymmeneen sekuntiin siten, että huomioitiin 

hiljaisuutta edeltävät ja sitä seuraavat kymmenen sekuntia. Kuitenkin todellisuudessa aineistossamme 

voitiin havaita selvästi kymmentä sekuntia pidempiäkin hiljaisuuksia. Yksi mahdollisuus olisi etsiä 

ASD-algoritmilla pidempiä hiljaisia hetkiä, jotka voitaisiin laajentaa esimerkiksi yhden minuutin 

mittaisiksi. Tällöin analyysin piiriin tulevien hiljaisten hetkien luonne kuitenkin muuttuisi, eikä täysin 

äänettömiä jaksoja enää todennäköisesti juurikaan olisi aineistossa mukana. 

Tutkimuksen rajoitteena voidaan pitää myös sitä, että tutkimusasetelmassa on sellaisia 

havaintojen välisiä riippuvuuksia, joita ei saatu kokonaan eliminoitua tilastomenetelmillä. 

Kyseessähän oli monen ihmisen välinen kommunikointi eivätkä saman hiljaisuuden sisällä dyadit ole 

täysin riippumattomia toisistaan. Samoin yhden istunnon sisällä olevia hiljaisia hetkiäkään voi pitää 

toisistaan riippumattomina. Riippuvuuksien vaikutusta pystyttiin hallitsemaan laskemalla muuttujista 

keskiarvot istunnon tasolle hiljaisten hetkien yli. Siksi useissa analyyseissa tutkittavien tapausten 

kokonaismäärä jäi alhaiseksi, kahteentoista istuntoon. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelimme ruumiillisen synkronian ilmenemistä pariterapian 

hiljaisissa hetkissä osallistujien elektrodermaalisen aktiivisuuden (EDA) sekä pään ja kehon liike-

energian (MEA) osalta. Ruumiillisessa synkronoitumisessa ei ollut oleellisia eroja hiljaisten hetkien 

ja satunnaisesti valittujen ei-hiljaisten hetkien välillä. Asiakkaiden ja terapeuttien välisen 

synkronoitumisen ja asiakkaiden kokeman terapeuttisen yhteistyösuhteen laadun välillä havaitsimme 

yhteyden, jossa erityisesti vastakkaissuuntaisella synkronialla saattaa olla merkittävä positiivinen 

rooli. 
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