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COVID-19 on pakottanut meidät tarkastelemaan kriittisesti nykyisiä tapojamme olla 

vuorovaikutuksessa toistemme kanssa, ja pyrimme koko ajan löytämään parempia ratkaisuja 

videovälitteisen vuorovaikutuksen toteuttamiseen. Viime vuosina myös työnohjauksessa on siirrytty 

enemmän etätoteutukseen. Työnohjausta ylipäätään on tutkittu vain vähän, ja erityisesti siinä 

tapahtuvaa vuorovaikutusta etävälitteisesti ei ole tutkittu fysiologisten mittareiden avulla juuri 

lainkaan.  

Tässä tutkimuksessa tarkastelimme terveydenhuollon ammattihenkilöille (n = 26) toteutetun 

neljän etätyönohjausryhmän tunneilmaisuja, niiden näkymistä sykkeessä (HR) ja sykevälivaihtelussa 

(HRV) sekä mahdollisia yhteyksiä istunnon yhteistyösuhdearvioon. HR ja HRV kuvastavat tunteen 

aiheuttamaa autonomisen hermoston virittymistä. Työnohjausryhmiä ohjasi kaksi kokenutta 

työnohjaajaa ja aineisto kerättiin kokonaisuudessaan etäyhteyksin.  

Tutkimuksessa havaitsimme, että syke oli merkitsevästi korkeampaa ja sykevälivaihtelu 

suurempaa tunnepitoisen ilmaisun aikana verrattuna neutraaliin ilmaisuun. Erityisesti ristiriitaisen 

ilmaisun aikana autonomisen hermoston aktiivisuus näkyi kohonneena sykkeenä ja suurempana 

sykevälivaihteluna. Myönteisen tunneilmaisun kohdalla merkitseviä eroja ei havaittu, eivätkä eri 

valenssit eronneet toisistaan sykkeessä tai sykevälivaihtelussa. Istunnoissa esiintyi tunneilmaisun 

yhtenäistymisen hetkiä, joissa oli havaittavissa ryhmätasolla sykkeen olevan keskimääräisesti 

korkeampaa verrattuna tunneilmaisun yhtenäistymisen jälkeiseen hetkeen, vaikkakaan tulokset eivät 

saavuttaneet tilastollista merkitsevyyttä. Näkyvä tunneilmaisu ei ollut yhteydessä 

yhteistyösuhdearvioon. Ohjaajan aktiivinen näkyvä tunneilmaisu vaikuttaisi olevan merkittävä tekijä 

etätyönohjausistuntojen tunneilmapiirin luomiselle, sillä ohjaaja selitti aineistossamme 

tunneilmaisujen määrästä noin 66 prosenttia. 

Tutkimusaineistomme on harvinaislaatuinen, ja tulokset antavat uutta tietoa etävälitteisen 

vuorovaikutuksen tunneilmaisuista ja niiden aikana tapahtuvista fysiologisista reaktioista. Otoskoon 

ja tutkimusasetelman vuoksi tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina kuvauksina etävälitteisen 

työnohjauksen ilmiöistä. Tutkimuksemme pohjalta nousi kiinnostavia jatkotutkimuskohteita, joiden 

tarkastelu laajemmalla aineistolla ja taustamuuttujia kontrolloiden olisi tärkeää yleistettävyyden 

kannalta.  
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The COVID- 19 pandemic has forced us to critically evaluate our ways of interacting with one another 

and has led us to understand the importance of improving video-mediated interaction. During the past 

couple of years video-mediated interaction has increased in the field of clinical supervision. There is 

barely any research on video-mediated interaction in clinical supervision using physiological 

measures. 

In our research we examine emotional displays (EDs) of healthcare workers (n = 26) and their 

connections to heart rate (HR), heart rate variability (HRV), and collaborative relationship 

evaluations in video-mediated clinical group supervision sessions. HR and HRV have been proven to 

reflect the autonomic responses induced by emotions. There were two clinical supervisors, and both 

supervised two groups, as the healthcare workers were divided into four groups.  

 Results of this study indicated that both HR and HRV were significantly higher during all ED 

compared to the neutral state. Especially during mixed ED autonomic nervous system activity 

displayed as higher HR and larger HRV. There were no significant results involving positive ED, and 

the different valences did not differ from each other in HR or HRV. It was possible to distinguish 

moments of synchronized ED. Even though the differences were not significant, it was observed that 

collectively the participants’ HR was higher during than after synchronized ED. ED did not correlate 

with the evaluated collaborative relationship. The supervisors’ active ED seems to have a crucial role 

in creating the emotional environment of the clinical supervision sessions, since it explained 66 % of 

all visible ED in our study.  

This research data is exceptional since it has been entirely gathered with video-mediated 

interaction. This study provides new information about video-mediated interaction and the 

physiological reactions that co-occur with different types of emotional displays. Due to the relatively 

small sample size and research setting, the results should be perceived as specific towards this dataset 

while providing descriptive information of phenomenon observed in video-mediated clinical group 

supervision. Based on our findings, new research is recommended with a larger sample size and by 

controlling underlying variables to be able to achieve results that are transferable into a larger 

population.  

 

Keywords: clinical supervision, videoconference, video-mediated communication, emotional 

display, valence, autonomic nervous system, heart rate, heart rate variability, collaborative 
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1 JOHDANTO  

 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa videovälitteisesti toteutetussa työnohjauksessa 

ilmenevistä tunneilmaisuista, niiden fysiologiasta ja mahdollisista yhteyksistä istunnon aikana 

muodostuneeseen yhteistyösuhteeseen. Käytämme tunteiden fysiologisina mittareina tutkittavien 

sykettä ja sykevälivaihtelua, joiden avulla tarkastelemme tunneilmaisujen virittävyyttä 

etävälitteisessä vuorovaikutuksessa. Tutkimme myös, onko etätyönohjausistunnoissa havaittavissa 

tutkittavien välistä tunneilmaisujen yhtenäistymistä, ja tapahtuuko niissä hetkissä sykkeessä tai 

sykevälivaihtelussa jonkinlaista muutosta läpi ryhmän.  

Maailmaa ravistellut COVID-19-pandemia on saanut aikaan suuren tarpeen videovälitteisesti 

toteutettujen tapaamisten kehittämiselle, sillä esiin ovat nousseet etäyhteyksien yli tapahtuvan 

vuorovaikutuksen hyödyt ja haasteet. Työnohjaus luo mahdollisuuksia edistää työyhteisön 

yhteenkuuluvuutta ja työhyvinvointia (Bishop, 1998), ja etäyhteyksin toteutettuna tämä on 

mahdollista välimatkoista huolimatta sekä aikaa ja kustannuksia säästäen (Marrow ym., 2002). 

Työnohjaus on työssä käytettävä ohjaus- ja tukimuoto, jota yleensä hyödynnetään ihmiskeskeisissä 

ammateissa (Karvinen-Niinikoski, 2007). Työnohjauksella pyritään varmistamaan työn laatua, 

tukemaan työntekijöiden työssä jaksamista, ammatillisuuden kehittämistä sekä työn sujuvuutta 

(Karvinen-Niinikoski, 2007). Työnohjauksessa yleisiä käytettyjä menetelmiä ovat korjaavan 

palautteen antaminen ohjattavan toiminnasta, opettaminen ja yhteisten tavoitteiden asettaminen 

(Milne, 2010). Työnohjauksella on osoitettu olevan lukemattomia hyötyjä kuten stressin 

väheneminen, parantunut ja lisääntynyt kommunikaatio ja motivaatio sekä korkeampi sitoutuminen 

ja työmoraali (Bishop, 1998).   

Tunneilmaisujen rooli ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa on kiistaton (Clark ym., 2020), ja 

tämänhetkisen tutkimusnäytön valossa niiden merkitys vaikuttaa korostuvan videovälitteisesti (Peper 

& Yang, 2021; Baker, 2020). Tunneilmaisuja pystytään luotettavasti tutkimaan sekä erottelemaan 

toisistaan fysiologisilla mittareilla autonomisen hermoston toiminnasta (Mauss & Robinson, 2009). 

Tunteiden viriämistä etävälitteisessä vuorovaikutuksessa ei ole juurikaan tutkittu. Tutkimusta 

etävälitteisestä vuorovaikutuksestakin on pääosin vain kahdenkeskisistä tilanteista, joissa on havaittu 

sen voivan olla toimivaa ja mielekästä (Cataldo ym., 2021; Nelson ym., 2003; Hietanen ym., 2020), 

mutta eroavan jossain määrin kasvokkain tapahtuvasta (Schaarschmidt & Koehler, 2021; Riedl, 2021; 

Roberts ym., 2011; Croes ym., 2019; Denstadli ym., 2012). Etävälitteisen vuorovaikutuksen on 

katsottu kuitenkin sopivan myös joissain tilanteissa ryhmätapaamisiin (Denstadli ym., 2012; Rößler 

ym., 2021). Vaikuttaisi siltä, että kasvokkaiseen vuorovaikutukseen verrattuna videovälitteinen 
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vuorovaikutus ryhmässä on monimutkaisempaa kuin kahdenkeskinen (Riedl, 2021; Bailenson, 2021). 

Etävälitteisen vuorovaikutuksen on yleisesti havaittu olevan kuormittavampaa kuin kasvokkaisen 

vuorovaikutuksen (mm. Bailenson, 2021; Riedl, 2021) ja jotta työnohjaus voi olla etävälitteisestikin 

vaikuttavaa ja lisäkuormituksen sijasta työhyvinvointia edistävää, on tärkeää saada tietoa siinä 

tapahtuvan vuorovaikutuksen erityispiirteistä.  

Yleisesti ottaen työnohjauksesta tutkimusta on huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi 

psykoterapiakontekstissa (Kühne ym., 2019) ja etäyhteyksin toteutettuja työnohjausistuntoja on 

tutkittu vielä vähemmän (Woo ym., 2020). Työnohjaus ja psykoterapia ovat kuitenkin samankaltaisia 

vuorovaikutustilanteita (Carl & Bailen, 2019), joten yhteistyösuhdetta voidaan tutkia niissä samalla 

menetelmällä (Bordin, 1983). Sen vuoksi nojaudumme tutkimuksessamme paikoitellen myös 

psykoterapia-aiheiseen tutkimukseen. Psykoterapiassa työskentelyn vaikuttavuuden kannalta 

olennaisimmaksi tekijäksi on todettu työntekijän ja asiakkaan välinen yhteistyösuhde (Duncan ym., 

2003), jonka kautta yhteistyösuhteen tunneside rakentuu (Bordin, 1979). Lisätutkimusta 

työnohjauksen laadun parantamiseksi kaivataan muun muassa työskentelysuhteen ja työnohjauksen 

epämieluisista vaikutuksista (Kühne ym., 2019). Erityisesti tietoa tarvitaan etävälitteiseen 

ryhmätyöskentelyyn liittyen. 

 

 

1.1 Yhteistyösuhde työnohjauksessa 

 

 

Yhteistyösuhde katsotaan erityisen merkitykselliseksi niin psykoterapian (Horvath & Symonds, 

1991) kuin työnohjauksenkin (APA, 2015) vaikuttavuuden kannalta. Yleisesti psykoterapian 

yhteydessä yhteistyösuhdetta eli asiakkaan ja terapeutin välille syntyvää sidettä kuvataan termillä 

allianssi, joka koostuu kolmesta osa-alueesta: 1) tunneside asiakkaan ja terapeutin välillä, 2) 

yhteisymmärrys tavoitteista, ja 3) yhteisymmärrys terapeuttisista menetelmistä tavoitteiden 

saavuttamiseksi (Bordin, 1979). Samankaltaista jaottelua hyödynnetään 

ryhmäpsykoterapiatyöskentelyn yhteydessä (Budman ym. 1993), jossa yhteistyösuhteen on myös 

todettu olevan merkityksellisin tekijä myönteisten tulosten saavuttamiseksi (Bernard ym., 2008; 

Yalom & Crouch, 1990). Työnohjauksen laadun kannalta merkityksellistä on juuri osallistujien 

välinen vuorovaikutus ja siinä esiin nousevat tunteet (APA, 2015; Ladany ym., 1999). Osallistujat 

kokevat työnohjauksen hyödylliseksi saadessaan ohjaajalta empatiaa ja myönteistä tukea (Kennard 

ym., 1987; Marrow ym., 2002). Tutkimuksessamme yhteistyösuhdetta kartoitettiin edellä mainittuja 

allianssin kolmea ulottuvuutta käyttäen. Terapeutin tehtävänä on hallita ryhmää, luoda ryhmän 
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sisäistä kulttuuria ja asettaa tilanteeseen sopivat käyttäytymisnormit (Yalom & Crouch, 1990). 

Vastaavasti ajattelemme työnohjaustilanteessa ohjaajan roolin vaikuttavan olennaisesti ryhmän 

sisälle muodostuviin tapoihin, käytäntöihin ja ilmapiiriin. Tutkimuksessamme käytämme osallistujan 

ja ohjaajan välisestä suhteesta termiä yhteistyösuhde. 

Tutkimustietoa yhteistyösuhteen muodostumisesta videovälitteisesti järjestetyissä 

työnohjaustilanteissa on löydettävissä niukasti, sillä jo pelkästään videovälitteistä työnohjausta on 

tutkittu vähän (Woo ym., 2020). Eräässä tutkimuksessa videovälitteinen työnohjaus koettiin 

hyödylliseksi, sillä se vähensi stressiä siirtymissä ja mahdollisti aktiivista viestimistä 

samankaltaisissa työasemissa olevien välillä pitkästä välimatkasta huolimatta (Marrow ym. 2002).  

Myös Cataldon ja muiden (2021) mukaan asiakkaat ovat yleisesti olleet tyytyväisiä videovälitteisesti 

käydyn keskustelun laatuun ja siinä rakentuneeseen yhteistyösuhteeseen psykologin kanssa, kun taas 

psykologit kokivat etäasetelman rajoittavan heidän suhdettaan asiakkaaseen. Etäasetelmaan liittyen 

ongelmia aiheutti lisäksi tarvittavien laitteiden saatavuus ja käyttövaikeudet (Marrow ym., 2002).  

Enemmän videovälitteisen yhteistyösuhteen muodostumisesta tutkimusta löytyy 

psykoterapiakontekstista. Olennaisiksi luottamuksellisen yhteistyösuhteen rakentumisen 

lähtökohdiksi videovälitteisen yhteistyösuhteen muodostamisessa on tunnistettu ohjeistus 

teknologian käyttöön, rauhallisen sijainnin varmistaminen ja nyt pandemia-aikana mahdollisuus 

osallistua istuntoon ilman kasvomaskia (Simpson ym., 2021). Lopez ja muut (2020) havaitsivat, että 

sekä kasvotusten pidetyssä ryhmäpsykoterapiassa että etänä toteutetussa ryhmäpsykoterapiassa 

osallistujat kokivat yhtä paljon yhteenkuuluvuutta ryhmän vetäjään. He, jotka osallistuivat 

ryhmäpsykoterapiaan etätoteutuksessa, eivät kuitenkaan kokeneet yhtä paljon yhteenkuuluvuutta 

muiden osallistujien kanssa kuin kasvotusten pidetyssä ryhmäpsykoterapiassa (Lopez ym. 2020). 

Denstadlin ja muiden (2012) havaintojen mukaan etäpalavereita suosittiin tilanteissa, joissa 

osallistujat olivat toisilleen tuttuja tai jopa tavanneet aiemmin kasvokkain. Tuttujen ihmisten kanssa 

ei tarvitse olla yhtä herkkä pienille sosiaalisille vihjeille (Bizzego ym., 2019), jolloin vuorovaikutus 

voi olla sujuvampaa ja miellyttävämpää etäyhteyden välityksellä tuttujen kuin tuntemattomien 

kanssa. Etätapaamiset koettiin hyödyllisiksi johdon palavereiden lisäksi erityisesti ryhmien 

tapaamisissa ja projektiluontoisten töiden yhteydessä (Denstadli ym., 2012).  

Aiemman tutkimuksen valossa voidaan siis ajatella, että etävälitteisessä ryhmämuotoisessa 

työnohjauksessa voidaan käydä merkityksellistä keskustelua ja mukana olevien välille voi muodostua 

toimiva yhteistyösuhde. Tämä kuitenkin edellyttää riittävän tehokkaita välineitä etäyhteyttä varten 

häiriöiden minimoimiseksi ja tukea tarvittavan teknologian käyttöön.  
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1.2 Vuorovaikutus videovälitteisesti 

 

 

Videovälitteisessä vuorovaikutuksessa syntyvän kuormituksen (engl. ‘Zoom fatigue’) on ajateltu 

johtuvan eroista kasvokkaisen ja etävälitteisen kommunikoinnin välillä, liittyen esimerkiksi 

elekieleen (Roberts ym., 2011; Riedl, 2021), vuorovaikutustilanteen luonnottomuuteen (Kock, 2005; 

Bailenson, 2021) ja katsekontaktiin (Fullwood, 2007; Riedl, 2021; Bailenson, 2021). Lisäksi 

kuormitustekijöihin voitaisiin lisätä kasvanut kognitiivinen kuormitus, paikallaanolo (Bailenson, 

2021) sekä vuorovaikutuksen asynkronia ja multitasking-ilmiö (Riedl, 2021). Etävälitteisestä 

vuorovaikutuksesta tekee luonnottomampaa kasvokkain tapahtuvaan verrattuna pitkiä aikoja 

lähietäisyydelle katsominen, osallistujien kasvojen lähietäisyys (Bailenson, 2021), tekniset ongelmat, 

ryhmätilanteessa useiden kasvojen näkeminen samanaikaisesti ja mahdollinen kokemus siitä, että 

kaikki tuijottavat (Riedl, 2021). Bailenson (2021) toteaa, että etätapaamisissa kasvojen luonnottoman 

suuri suhteellinen koko luo vuorovaikutuksesta intensiivisempää ja kuormittavampaa kuin 

kasvotusten, sillä kasvotusten keskustellessa ihmisten kasvot näyttäytyvät kauemmalla etäisyydellä 

kuin kamerakuvan kautta. Hänen mukaansa sama ilmiö säilyy etävälitteisessä ryhmätapaamisessa eli 

kasvot ovat suhteessa keskimäärin lähempänä kuin kasvokkain palaverissa (Bailenson, 2021). Oman 

videokuvan näkeminen lisää itsetietoisuutta, jolloin tiedonkäsittely vuorovaikutuksessa muuttuu 

automaattisesta tietoisemmaksi, mikä puolestaan lisää kognitiivista kuormitusta (Riedl, 2021). 

Videovälitteisessä vuorovaikutuksessa ihmiset puhuvat kovemmalla äänellä verrattuna 

kasvokkaiseen (Croes ym., 2019), mikä kuvastaa hyvin etävuorovaikutuksen vaatimaa ponnistelua. 

Myös tekniset ongelmat tuovat haasteita vuorovaikutukseen. 

Etävälitteisessä vuorovaikutuksessa katsekontaktin puute aiheuttaa kognitiivista kuormitusta, 

koska kukaan ei tiedä varmasti mihin toiset katsovat (Riedl, 2021). Suoran katseen (vrt. käännetty 

katse) on kuitenkin todettu aiheuttavan kahdenkeskisessä videopuhelussa fysiologisesti 

samankaltaisia reaktioita ihonsähkönjohtokyvyssä ja kasvonilmeitä tuottavien lihasten EMG-

vasteissa kuin kasvokkain kohdatessa (Hietanen ym., 2020). Kuitenkin Hietasen ja muiden (2020) 

koeasetelmassa videopuheluun oli saatu aitoa katsekontaktia simuloiva tilanne asettamalla web-

kamera tarpeeksi kauas ja silmien korkeudelle. Yleensä videopuheluissa katse on kameran sijaan 

näytössä, ilman vaikutelmaa suorasta katseesta. Täysin suoran katsekontaktin puutetta 

videovälitteisessä vuorovaikutuksessa on esitetty syyksi sille, että videovälitteisessä psykologisessa 

neuvonnassa kielteiset tunteet ovat intensiivisempiä, kun taas kasvotusten myönteiset tunteet 

voimistuvat (Schaarschmidt & Koehler, 2021). Lisäksi etävälitteisesti ryhmässä vuorovaikutus 

tapahtuu useiden kasvojen kanssa. Katseiden kohteena olemisen on havaittu ihan vain virtuaalistenkin 



9 
 

kasvojen tuijottaessa aiheuttavan hermostollista kiihtymistä puhujassa (Takac ym., 2019). 

Videovälitteinen vuorovaikutus voi aiheuttaa fysiologisesti samankaltaisia reaktioita kuin 

kasvokkainen. Se voi siis parhaimmillaan muistuttaa läheisesti kasvokkaista vuorovaikutusta, joskin 

ryhmäasetelmassa vuorovaikutus poikkeaa enemmän kasvokkaisesta kuin kahden kesken. Suurin ero 

on se, että vuorovaikutus tapahtuu lähellä olevien useiden kasvojen kanssa, jotka ikään kuin katsovat 

kaikki suoraan kohti, kun taas kasvokkaisessa tilanteessa ihmiset olisivat levittäytyneet suuremmalle 

alueelle ja vastatusten voisi olla vain yhden ihmisen kanssa kerrallaan (Bailenson, 2021; Riedl, 2021). 

Liikkuvasta kuvasta arvioituna kasvojen ilmeiden ja tunteiden tunnistaminen on varsin 

luotettavaa (Harwood ym., 1999; Biele & Grabowska, 2006), mutta videovälitteisissä reaaliaikaisissa 

vuorovaikutustilanteissa tulkintaa voi vaikeuttaa heikko kuvanlaatu tai videokuvan pätkiminen sekä 

siinä ilmenevä viive (Parkinson & Lea, 2011). Vuorovaikutukseen osallistumisessa oikea-aikainen 

reagointi on tärkeää (Ivey & Ivey, 2007), sillä viive reagoinnissa toisen puheeseen vähentää 

keskustelun spontaaniutta ja voidaan usein tulkita kielteisesti kuulijan toimesta (Roberts ym., 2011). 

Videovälitteisessä vuorovaikutuksessa on siis vaarana, että pienenkin viiveen vuoksi toisen viestintää 

voidaan tulkita väärin. Tekstipohjaista tietokonevälitteistä vuorovaikutusta tutkittaessa todettiin, että 

nonverbaalisten vihjeiden vähyyden vuoksi saatavilla olevat vihjeet korostuvat ja puuttuvia paikataan 

tulkinnalla (Walther ym., 2015). Rajautuneen näkymän vuoksi kehollinen elekieli eli suuri osa 

nonverbaalisesta viestinnästä jää pois näkyvistä (Riedl, 2021). Luonnollisesti kasvot nähdään osana 

kehon kokonaisuutta, eikä siitä erillisenä, ja siksi kehonkieli vaikuttaa olennaisesti kasvonilmeiden 

tulkintaan (Meeren ym., 2005; Ekman & Friesen, 2003; Laitinen & Valo, 2016). Ilmeiden ja 

kehonkielen tunneilmaisujen ollessa ristiriidassa keskenään, ilmeistä tulee vaikeatulkintaisempia, ja 

silloin elekielen ilmaisu saa enemmän painoarvoa (Meeren ym., 2005). Yukin ja muiden (2007) 

tutkimuksessa todettiin myös, että esimerkiksi aasialaisessa kulttuurissa tunteiden ilmaisu ei ole yhtä 

avointa kuin länsimaisissa kulttuureissa, jolloin Aasiassa tunneilmaisuja tunnistaessa vihjeet ovat 

vähäisempiä (Yuki ym., 2007). Aasialaisessa kulttuurissa tunteiden tunnistaminen perustuu 

minimaalisempiin, vaikeammin piilotettaviin vihjeisiin silmien alueelta, kun taas länsimaalaisissa 

kulttuureissa kiinnitetään enemmän huomiota suun alueen selkeämpiin vihjeisiin, joiden rinnalla 

esiintyy myös muita esimerkiksi silmien alueen vihjeitä (Yuki ym., 2007). Tämä tukee ajatusta siitä, 

että nonverbaalisten vihjeiden ollessa vähäisiä, saatavilla olevien vihjeiden merkitys korostuu.  

Croes ja muut (2019) toteavat etteivät videovälitteinen ja kasvokkainen vuorovaikutus eroa 

toisistaan kovinkaan paljoa kahdenkeskisessä nonverbaalisessa viestinnässä. He eivät havainneet eroa 

nyökkäilyn tai poispäin katsomisen määrissä eivätkä puhenopeuden osalta, mutta videovälitteisessä 

vuorovaikutuksessa osallistujat puhuivat kovemmalla äänellä ja hymyilivät enemmän verrattuna 

kasvokkaiseen (Croes ym., 2019). Nonverbaalisten signaalien vastaanottamisen ja viestimisen onkin 
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ajateltu olevan työläämpää myös videovälitteisessä vuorovaikutuksessa, koska esimerkiksi 

nyökkäykset ja muut eleet joudutaan viestimään ylikorostuneesti, jotta vastaanottava henkilö ehtii 

nähdä ne (Bailenson, 2021). Kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa pään liikkeistä ja katseen 

suuntaamisesta pystytään päättelemään vihjeitä puheenvuorojen aloittamisesta ja päättämisestä, 

hyväksynnästä sekä ryhmän sisällä esiin nousevista tunteista (Kleinke, 1986). Etäasetelmassa katseen 

suunnan ja pään liikkeiden vihjeet puuttuvat, sillä kaikkien katse on kohdistunut suoraan näyttöä 

kohti, eikä katseen suunnasta voida päätellä, mihin tai kehen se kohdistuu. Myös paikallaanolo ja 

eteenpäin katsominen rajoittavat luontaista viestintään liittyvää elehdintää, mikä vähentää 

vuorovaikutuksen luonnollisuutta ja näin lisää kuormitusta (Bailenson, 2021). On esitetty, ettei 

videovälitteistä vuorovaikutusta tulisi ajatella kasvokkaisen kopiona, vaan mieluummin omana 

osittain erillisenä vuorovaikutuksen muotona, jossa on myös mahdollista kokea yhteyttä toisiin 

ihmisiin (Lea & Giordano, 1997). 

Videovälitteisen ja kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen välillä on eroja varsinkin siinä, 

millainen vaikutelma toisesta ihmisestä muodostuu (Baker ym., 2020; Fullwood, 2007). Fullwoodin 

(2007) tutkimuksessa kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa osallistujat arvioitiin miellyttävämmiksi ja 

älykkäämmiksi kuin videovälitteisessä vuorovaikutuksessa. Ihminen voi myös tulkita ilmeettömät 

kasvot tiedostamattaan uhkaksi (Porges, 2011). Toisin sanoen responsiivisuus kasvonilmeiden avulla 

viestii vuorovaikutuskumppanille turvallisuutta ja mahdollistaa intiimin vuorovaikutuksen (Porges, 

2011). Verbaalisen ja nonverbaalisen vasteen puute onkin todettu äärimmäisen stressaavaksi ainakin 

kasvokkaisten sosiaalisten arviointitilanteiden aikana (Birkett, 2011). Kock (2005) esittää median 

luonnollisuuden teoriassaan (engl. Media naturalness theory), että mitä enemmän 

vuorovaikutustilanne eroaa kasvokkain tapahtuvasta vuorovaikutuksesta, sitä kognitiivisesti 

kuormittavampaa, monitulkintaisempaa ja vähemmän fysiologisesti virittävää vuorovaikutuksesta 

tulee. Hänen mukaansa ihmisellä on luontainen taipumus kasvokkain tapahtuvaan 

vuorovaikutukseen.  

Aktiivisella osallistumisella on havaittu olevan merkitystä etäyhteyksin tapahtuvaan 

vuorovaikutukseen ainakin kahdenkeskisissä tilanteissa (Sprecher, 2014; Baker ym., 2020). 

Videovälitteisessä vuorovaikutuksessa molempien osapuolten ollessa aktiivisesti mukana 

miellyttävyyden kokemus, läheisyyden tuntu, yleinen vuorovaikutustilanteesta nauttiminen tai siinä 

reagoiminen eivät välttämättä merkittävästi eroa kasvokkain tilanteesta (Sprecher, 2014). Bakerin ja 

muiden (2020) tutkimuksessa etävälitteisessä haastattelussa näennäisesti passiivisen työnhakijan 

arvioitiin olevan epätodennäköisemmin palkattava, vähemmän miellyttävä ja omaavan vähemmän 

toimijuutta kuin kasvokkain haastatellun näennäisesti passiivisen hakijan. Ryhmäkokojen kasvaessa 

etävälitteisessä vuorovaikutuksessa puheenvuoron ottaminen ja niiden jakaminen vaikeutuu 
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(Bailenson, 2021), mutta osallistumista voi ilmentää myös olematta äänessä. Peper ja Yang (2021) 

havaitsivat tutkimuksessaan osallistujien energiatason, tarkkaavuuden ja osallisuuden kasvaneen 

merkittävästi, kun opiskelijoita ohjeistettiin aktiivisesti ilmaisemaan osallistumistaan ilmein ja elein 

Zoomissa järjestetyssä etäopetuksessa. Siirtyessään passiivisesta seuraajasta aktiiviseksi 

vuorovaikutukseen osallistujaksi opiskelijat kokivat oppimisensa tehostuneen (Peper & Yang, 2021). 

Peper ja Yang (2021) ehdottavatkin artikkelissaan etäoppimisen tueksi ilmeiden ja eleiden 

hyödyntämistä aktiivisesti etävuorovaikutuksessa niin kuin kasvokkaisessakin 

vuorovaikutustilanteessa. 

Rößlerin ja muiden (2021) tutkimuksessa selvisi, että mitä enemmän iloista tunneilmaisua 

etävälityksellä esitystä pitävä ilmaisi, sitä iloisempia esityksen katsojat olivat. Parhaimmat pisteet 

katsojilta saivat sellaiset esitelmät, jotka aiheuttivat suurimman vaihtelun tunneilmaisussa (ilosta 

pelkoon), kun taas neutraalit kasvot korreloivat matalampien esitelmäpisteiden kanssa (Rößler ym., 

2021). Etävälitteisen tunneilmaisun vaihtelua myönteisen ja kielteisen välillä voidaan siis pitää 

kokemusta edistävänä seikkana ainakin esitelmäkontekstissa. Samoin passiivisuus tai neutraalius 

voitaisiin tämän perusteella katsoa etävuorovaikutukseen kielteisesti vaikuttavaksi tekijäksi. 

Etätapaamisiin liittyvän uupumuksen on havaittu olevan yhteydessä heikkoon yhteenkuuluvuuden 

tunteeseen ja siihen, että osallistuja pitää mikrofoniaan mykistettynä pidempiä aikoja (Bennett ym., 

2021). Vaikuttaisi siis siltä, että passiivisuus tunneilmaisuissa ja vuorovaikutuksessa kytkeytyy 

etätapaamisten uuvuttavuuteen ja epämielekkyyteen. Kun saadaan tietoa videovälitteisestä 

vuorovaikutuksesta, on mahdollista vähentää niiden aiheuttamaa kuormitusta ja lisätä 

yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

 

 

1.3 Tunteiden ilmaisu ja tunnistaminen 

 

 

Tunteita on vaikea määritellä niiden monitahoisuuden vuoksi, eikä määrittelystä ole muodostunut 

selkeää yksimielisyyttä (mm. Barrett, 2006; Tracy & Randles, 2011; Desmet, 2003; Clark ym., 2020; 

Vehviläinen, 2004). Termiä “emootio” tai “tunne” käytetään monessa eri merkityksessä (Adolphs, 

2017), ja selkeyden sekä johdonmukaisuuden vuoksi sitä on pyritty luokittelemaan eri osa-alueisiin. 

Tunteisiin liittyviä termejä on jaoteltu esimerkiksi tunnekokemuksiin, tunneilmaisuun ja tunteiden 

säätelyyn (Sels ym., 2021). Desmet (2003) taas kuvaa tunteiden muodostuvan käyttäytymisen, 

tunneilmaisun, fysiologian ja subjektiivisen tunteen ulottuvuuksista. Ei ole empiiristä tutkimusta, 

joka voisi osoittaa jonkin niistä olevan riittävä tai välttämätön tunteiden mittaamiseen, ja siksi on 
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suositeltavaa tarkastella tunteita moniulotteisena ilmiönä (Desmet, 2003). Tunteiden eri 

ulottuvuuksien voidaan siis katsoa olevan erottamattomasti kietoutuneita toisiinsa, ja tutkimuksissa 

tulisi ottaa se huomioon erityisesti tutkimuksen reliabiliteettia arvioidessa. Tutkimuksessamme 

pyrimme käyttäytymisen pohjalta tunnistamaan tunneilmaisuja ja yhdistämään niitä fysiologiaan. 

Perustunteiden tunnistaminen on jokseenkin universaalista (Ekman & Friesen, 2003), 

vaikkakin kulttuuriset erot vaikuttavat tunteiden ilmaisuun ja tunteiden tunnistamiseen (Yuki ym., 

2007; Elfenbein & Ambady, 2003). On helpompaa tunnistaa samasta taustakulttuurista (ingroup) 

olevien ihmisten tunteita kuin muista kulttuureista tulleiden (outgroup) (Yuki ym., 2007; Elfenbein 

& Ambady, 2003). Ympäri maailman ihmiset tunnistavat samat tietyt perustunteet, joten voidaan 

ajatella, että tunteiden tunnistaminen ei ole yksinomaan opittu taito, vaan sillä on myös vankka 

evolutionaalinen ja biologinen pohja (Elfenbein & Ambady, 2003). Tutkimme tunteita 

havainnoimalla kasvonilmeitä liittäen havaintomme fysiologisiin reaktioihin. 

Tunneilmaisuilla on suuri merkitys ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Muiden 

osoittamat tunteet antavat sosiaalisia vihjeitä toiminnastamme sekä vaikuttavat tulkintoihimme ja 

käyttäytymiseemme (Clark ym., 2020). Tunneilmaisujen avulla pystymme ennakoimaan sosiaalisia 

tilanteita, muiden ihmisten tunnetiloja (Yuki ym., 2007; Klinnert ym., 1986) sekä orientoitumaan 

ympäristöön ja ihmisiin ympärillämme (Vehviläinen, 2004).  Sosiaaliseen ilmapiiriin vaikutetaan 

tunneilmaisuja säätelemällä, esimerkiksi vahvistamalla myönteisiä ilmaisuja sekä hillitsemällä 

kielteisiä tunneilmaisuja (Dimaggio ym., 2018). Tunneilmaisua ohjaavat ympäristöstä tulevat 

yhteiskunnan, kulttuurin ja yksittäisten tilanteiden sanelemat odotukset (Blair, 2003; Ekman & 

Friesen, 2003). Esimerkiksi toisten ihmisten läsnäolo voimistaa myönteistä tunneilmaisua (Fridlund, 

1991).  

Tyypillisesti tunneilmaisu kasvoilla kestää vain viidestä kymmeneen sekuntia (Ekman & 

Friesen, 2003). Mikäli tunneilmaisu kasvoilla kestää pidempään, on yleensä kyseessä hyvin voimakas 

tunneilmaisu, joka myös ilmenee naurun, itkun, huutamisen tai verbaalisen ilmaisun kautta (Ekman 

& Friesen, 2003). Tunneilmaisua kasvojen ilmeillä ilmenee silloinkin, kun ihminen ei puhu (Chovil, 

1991). Tämä viittaa siihen, että yksittäiset ilmeet on tarkoitettu välittämään viestejä myös ilman 

verbaalista vahvistusta (Chovil, 1991). Nonverbaaliset tunneilmaisut voivat olla tulkittavissa myös 

kehon asennosta ja liikkeestä (Ekman & Friesen, 2003; Laitinen & Valo, 2016), mutta ei välttämättä 

samalla tarkkuudella kuin kasvojen ilmeistä ja eleistä (Ekman & Friesen, 2003).  

Russellin (1980) kaksiulotteisen tunnemallin mukaan tunteita tulkitaan sekä valenssin 

(valence) eli miellyttävyyden että kiihdyttävyyden (arousal) avulla. Valenssi sijoittuu Russellin 

mallissa x-akselille ja kiihdyttävyys y-akselille. Näiden akselien muodostamaan nelikenttään 

sijoitettuna tunteet voivat olla joko miellyttäviä tai epämiellyttäviä, ja joko kiihtymystä rauhoittavia 
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tai nostattavia (Russell, 1980). Russellin luoma malli ei ole täysin aukoton, ja on mahdotonta 

luokitella kaikkia tunteita pelkästään kaksiulotteisen mallin perusteella valenssin ja kiihdyttävyyden 

näkökulmasta. Saman valenssin sisällä olevat tunteet voivat myös olla osittain päällekkäisiä 

(Wierzbicka, 1992), joten valenssien sisäiset yksittäiset tunteet voi olla vaikea erottaa toisistaan. 

Tunteen valenssin tunnistaminen kasvojen ilmeistä on kuitenkin luotettavaa (Ekman & Friesen, 

2003).  

Tutkimusnäyttö tukee ajatusta siitä, että on olemassa ristiriitaisia tunnekokemuksia ja -ilmaisuja 

(mm. Larsen & McGraw, 2014). Tunneilmaisuja voi muunnella joko heikentämällä niiden 

voimakkuutta, neutralisoimalla tunneilmaisun tai peittämällä sen kokonaan toisella tunneilmaisulla 

(Ekman & Friesen, 2003). Keinotekoisen, usein sosiaaliseen tilanteeseen liittyvän, tunneilmaisun läpi 

vuotavan todellisen tunneilmaisun paljastuminen tapahtuu yleensä sekunnin murto-osia kestävien 

mikroilmeiden kautta (Ekman & Friesen, 2003), mikä voi näyttäytyä ristiriitaisena tunneilmaisuna. 

On myös mahdollista kokea useampaa kuin yhtä tunnetta samanaikaisesti (Laitinen & Valo, 2016; 

Scherer & Tannenbaum, 1986), ja ristiriitaisten tunteiden voidaan ajatella olevan valenssiltaan 

kielteisten ja myönteisten tunteiden samanaikaista esiintymistä (Larsen & McGraw, 2014). Joskin 

Barrett ja Bliss‐Moreau (2009) ehdottavat, että kahta tunnetta ei voitaisi kokea täysin samanaikaisesti, 

vaan tunnetilat vaihtelevat vuorotellen niin nopeasti, että ihmisen on vaikea erottaa kahta nopeasti 

vaihtuvaa tunnekokemusta toisistaan. Tutkimuksessamme hyödynnämme tunneilmaisujen jaottelua 

valensseiltaan myönteiseen, kielteiseen ja ristiriitaiseen, sillä tutkimusnäyttö (Larsen & McGraw, 

2014) tukee ajatusta, että eri valenssit ovat tunnistettavissa kasvojen ilmeistä. 

 

 

1.4 Tunteiden fysiologia 

 

 

Autonomisella hermostolla on keskeinen rooli tunnereaktioiden synnyssä (Behnke ym., 2022; 

Kreibig ym., 2010). Se osallistuu useiden elintoimintojen kuten sydämen sykkeen, hikoilun ja 

hengityksen säätelyyn. Autonominen hermosto on tahdosta riippumaton ja koostuu sympaattisesta 

sekä parasympaattisesta hermostosta. Sympaattinen hermosto aktivoituu esimerkiksi äkillisissä 

stressitilanteissa valmistaen kehoa toimintaan, jolloin hengitys tihentyy ja syke nousee. 

Parasympaattinen hermosto puolestaan aktivoituu levossa ja pyrkii palauttamaan kehollisten 

reaktioiden tasapainotilan. Tunnereaktioihin liittyy fysiologisen ja viskeraalisen toiminnan 

muutoksia, joiden säätely tapahtuu autonomisen hermoston ja aivojen välillä vagus-hermon kautta 

(Bonaz ym., 2016). Autonomista hermostoa tarkkailemalla voidaan ymmärtää tunteiden muutoksia.  
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Tunteiden aikaisia fysiologisia reaktioita voidaan varsin luotettavasti havainnoida 

autonomisen hermoston toiminnasta (Mauss & Robinson, 2009). Useimmat käytössä olevista 

mittareista perustuvat ihon sähkönjohtokykyyn tai kardiovaskulaariseen toimintaan (Desmet, 2003). 

Kardiovaskulaarisen toiminnan mittareista käytetyimpiä ovat muun muassa syke, sykevälivaihtelu, 

minuuttitilavuus (cardiac output) ja verenpaine (Mauss & Robinson, 2009). Sydämen sykkeestä 

(engl. Heart Rate, HR) voidaan määrittää sykevälivaihtelu (engl. Heart Rate Variability, HRV), joka 

muodostuu perättäisten sydämenlyöntien välisten aikaintervallien muutoksista (Shaffer & Ginsberg, 

2017; Task force, 1996). Sykkeen katsotaan heijastelevan sekä sympaattisen että parasympaattisen 

hermoston toimintaa, kun taas sykevälivaihtelu on liitetty enemmän parasympaattisen hermoston 

toimintaan (Cacioppo ym., 2000). Vaikka autonomisen hermoston mittareilla on voitu erotella 

joitakin tunnetiloja, vaikuttavin näyttö on kuitenkin saatu niiden toimivuudesta tunteiden 

ulottuvuuksien kuten valenssin ja kiihdyttävyyden osoittajina (Mauss & Robinson, 2009). 

Autonomisen hermoston mittareilla mitataankin usein juuri tunteiden valenssia ja kiihdyttävyyttä 

(Barrett, 2010; Russell, 1980). Kiema ja muut (2014) toteavat suuntaa antavassa tutkimuksessaan 

taidokkaan ohjauksen lisäävän asiakkaan parasympaattista aktiivisuutta sykevälivaihtelussa 

mitattuna. Heidän mukaansa tunneilmaisuja esiintyi enemmän taidokkaamman ohjauksen aikana 

(Kiema ym., 2014).  

Behnke ja muut (2022) toteavat laajassa meta-analyysissään, että myönteiset tunteet virittävät 

autonomista hermostoa vain heikosti tai eivät ollenkaan verrattuna neutraaliin tilaan. Hermostollisen 

reaktiivisuuden lisääntymisestä valenssiltaan myönteisten tunteiden yhteydessä on kuitenkin 

tutkimusten välillä suurta vaihtelua ja tutkimusnäyttö on hajanaista menetelmien, mittareiden ja 

analyysiin sisällytettyjen myönteisten tunteiden osalta (Behnke ym., 2022). Tulosta voi siis selittää 

myönteisen valenssin sisällä olevien yksittäisten tunteiden erilainen virittävyys (Kreibig ym., 2010).  

Sykkeen on todettu reagoivan koetun tunteen valenssiin (Cacioppo ym., 2000). Muutoksen 

suunnasta eri valenssien kohdalla on kuitenkin ristiriitaisia tutkimustuloksia (Behnke ym., 2022; 

Cacioppo ym., 2000; Anttonen & Surakka, 2005). Cacioppon ja muiden (2000) meta-analyysissä 

todettiin sykkeen olevan korkeampaa kielteisten kuin myönteisten tunteiden aikana. Valenssiltaan 

kielteinen ärsyke aktivoi autonomista hermostoa nostaen sykettä pidemmän aikaa verrattuna 

myönteiseen ärsykkeeseen (Brosschot & Thayer, 2003). Tämän selittää nimenomaan valenssi, ei 

tunteen kiihdyttävyys (Brosschot & Thayer, 2003).  Kun myönteistä tunnetta herättävä ärsyke 

esitettiin heti kielteisen perään, se nopeutti kielteisen tunteen aiheuttaman kardiovaskulaarisen 

reaktion palautumista (Fredrickson & Levenson, 1998). Eräässä tutkimuksessa kuitenkin havaittiin 

lyhyiden emotionaalisten kuva- ja ääniärsytysten aikana sykkeen laskevan sekä myönteisen että 

kielteisen tunnekokemuksen osalta (Anttonen & Surakka, 2005). Sykkeestä voitiin havaita eriävät 
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vasteet neutraalille, kielteiselle ja myönteiselle tunnepitoiselle stimulaatiolle (kuva ja ääni): kielteisen 

kohdalla syke laski merkitsevästi enemmän ja palautuminen kesti huomattavasti pidempään 

verrattuna myönteiseen (Anttonen & Surakka, 2005).  

Sykevälivaihtelu on todettu luotettavaksi epäsuoraksi mittariksi autonomisen hermoston 

toiminnalle (Marques ym., 2010). Myönteiset tunnetilat laskevat sympaattista ja nostavat 

parasympaattista hermostollista aktiivisuutta sykevälivaihtelulla mitattuna (McCraty ym., 1995). 

Vastaavasti Rantanen ja Soini (2013) toteavat myönteisten tunteiden liittyvän parasympaattiseen ja 

kielteisten sympaattiseen aktiivisuuteen. Kielteisistä tunteista muun muassa vihan tunteessa 

puolestaan sympaattinen hermosto on hallitsevammassa roolissa (McCraty ym., 1995). Orini ja muut 

(2010) havaitsivat epämiellyttävän tunnetilan aikana sykevälivaihtelun olevan pienempää kuin 

miellyttävän tunteen aikana. Suurimman eron he havaitsivat miellyttävän tunnetilan ja lepotilan 

välillä: miellyttävän tunnetilan aikainen sykevälivaihtelu oli suurempaa verrattuna lepotilaan. Heidän 

mukaansa kuitenkin musiikin avulla herätetyt tunnevasteet ovat luonteeltaan häipyviä, eivät äkillisiä, 

minkä vuoksi lyhytkestoinen ärsytys ei välttämättä ole riittävää merkitsevien muutosten 

havaitsemiseksi sykevälivaihtelussa (Orini ym., 2010). Myös Choi ja muut (2017) havaitsivat 

sykevälivaihtelun heijastavan tunnekokemusta vain, jos emotionaalinen ärsyke oli verrattain 

voimakas. Aidossa keskustelutilanteessa tunteita herättävät ärsykkeet voivat olla luonteeltaan ja 

voimakkuudeltaan hyvin erilaisia.  

Työnohjauskontekstissa, kuten muissakin vuorovaikutustilanteissa, ryhmädynamiikassa voi 

ilmetä tunteiden tarttumista (Cheshin ym., 2011). Tällöin yhden henkilön tunne voi vaikuttaa muiden 

mielialaan yleensä ilmeten muissa laajana, epämääräisenä tuntemuksena, ilman selkeää 

kausaalisuhdetta (Cheshin ym., 2011). Tällainen ihmisten välinen tunnekokemusten yhtenäistyminen 

on käyttäytymisen ajallista koordinaatiota vuorovaikutuksessa olevien henkilöiden välillä, ja siihen 

kuuluu erilaisia kehon reaktioita, kuten liikkeitä ja muutoksia intonaatiossa tai sykkeessä (Koole & 

Tschacher, 2016). Molemminpuolinen mukautuminen voi tarkoittaa, että henkilöt ilmentävät 

samankaltaista käyttäytymistä (Koole & Tschacher, 2016). Kuitenkin vastaavuus heidän 

käyttäytymisensä välillä on vain osittaista (Semin & Cacioppo, 2019). Aina tunneilmaisun 

yhtenäistymisessä ei ole kyse tunteen tarttumisesta, vaan henkilö voi ilmaista sosiaalisessa tilanteessa 

tunnetta, jota ei aidosti sillä hetkellä koe viestiäkseen esimerkiksi välittämistä (Ekman & Friesen, 

2003). Vuorovaikutuksessa olevien ihmisten tunneilmaisut voivat kuitenkin siis vaikuttaa toisiinsa 

fysiologian tasolla. Valenssiltaan samanlaisen tunneilmaisun ilmentämisen voisi ajatella olevan 

jonkinasteista mukautumista toisiin tai tunteeseen vastaamista käyttäytymisen tasolla. 

Voimakkaan fysiologisen synkronian muodostuminen on voitu todentaa kasvokkain 

tapahtuvassa vuorovaikutuksessa keskustelukumppanien hengityksessä (McFarland, 2001).  
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Hengityksen synkronoituminen voi puolestaan johtaa siihen, että henkilöiden sydämen sykkeet sekä 

fysiologinen vireystila synkronoituvat myös keskenään (Hirsch & Bishop, 1981). Useiden 

tunnetilojen kohdalla on huomattu toisilleen tuntemattomien ihmisten olevan sykevälivaihteluiltaan 

fysiologisesti voimakkaammin synkroniassa kuin ystävien tai pariskuntien (Bizzego ym., 2019). 

Tulosta selitettiin sillä, että rakastavaiset ja ystävät ovat tottuneet jakamaan fyysisen tilan toistensa 

kanssa, jolloin heidän ei tarvitse olla yhtä herkkiä sosiaalisille vihjeille luodakseen yhteyden toisiinsa 

(Bizzego ym., 2019). Sykkeiden ja sykevälivaihteluiden osalta on voitu havaita fysiologista 

mukautumista toisiin etenkin silloin, kun vuorovaikutuksessa olevat eivät ole toisilleen hyvin läheisiä. 

Videovälitteisessä vuorovaikutuksessa kuitenkin ilmenee viiveitä ja siitä johtuvaa päällekkäin 

puhumista, jolloin on epätodennäköistä, että keskustelukumppaneiden hengityksen synkronoituisivat 

yhtä voimakkaasti kuin kasvokkain käytävässä keskustelussa.  

 

 

1.5 Tutkimuskysymykset ja hypoteesit  

 

 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä tarkastelimme, onko tunneilmaisun vaihtelu havaittavissa 

fysiologisilla mittareilla. Tämä kysymys jaettiin kahteen osaan, joista ensimmäisessä tutkimme, onko 

sykkeessä ja/tai sykevälivaihtelussa eroa tunnepitoisen ja neutraalin ilmaisun välillä. Yleisesti 

tunneilmaisujen voisi olettaa nostavan sykettä ja näin ollen laskevan sykevälivaihtelua neutraaliin 

ilmaisuun verrattuna (Cacioppo ym., 2000; Orini ym., 2010). Yksittäisten valenssien (kielteinen, 

myönteinen, ristiriitainen) osalta aiemman tutkimuksen perusteella voisi olettaa, ettei myönteinen 

tunneilmaisu viritä hermostoa kovinkaan voimakkaasti (Behnke ym., 2022) neutraaliin verrattuna, 

kun taas ristiriitainen ja kielteinen todennäköisesti aktivoivat autonomista hermostoa enemmän 

(Cacioppo ym., 2000; Orini ym., 2010; Brosschot & Thayer, 2003). Lisäksi tutkimme, onko sykkeessä 

ja/tai sykevälivaihtelussa eroa valenssiltaan erilaisissa (kielteinen, myönteinen, ristiriitainen) 

tunneilmaisuissa. Valenssiltaan erovien tunneilmaisujen vertailujen osalta emme määrittäneet 

hypoteesia, sillä aiemmista tutkimuksista ei saatu riittävästi näyttöä valenssien välisistä keskinäisistä 

eroista.  

Toisena tutkimuskysymyksenämme otimme selvää, esiintyikö istunnoissa kohtia, joissa 

usealla osallistujalla ilmenee valenssiltaan samankaltaista tunneilmaisua. Jos ilmeni, niin tapahtuiko 

sykkeessä tai sykevälivaihtelussa muutosta tällaisten hetkien kohdalla. Oletimme valenssiltaan 

samankaltaisen tunneilmaisun hetkiä löytyvän, sillä tunneilmaisut tarttuvat ja yhtenäistyvät 

vuorovaikutuksessa (Cheshin ym., 2011; Koole & Tschacher, 2016; Rößler ym., 2021), ja asetelman 
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videovälitteisyys mahdollisti kasvokkaista vuorovaikutusta muistuttavan vuorovaikutustilanteen 

(Hietanen ym., 2020; Sprecher, 2014).  

Kolmantena tutkimuskysymyksenä selvitimme, onko osallistujan näkyvän tunneilmaisun määrä 

yhteydessä istunnosta annettuun arvioon yhteistyösuhteesta. Aiemman tutkimuksen perusteella 

ajattelimme suuren näkyvien tunneilmaisujen määrän ilmentävän aktiivisempaa istuntoon 

osallistumista (Peper & Yang, 2021; Baker ym., 2020), jolloin työskentelystä voisi saada enemmän 

irti ja kokea yhteistyösuhteenkin istunnon ajalta paremmaksi (Sprecher, 2014). Videovälitteisten 

esitelmien pitäjät, joiden yleisö pysyi neutraalina esitelmän ajan, saivat huonompia arvosanoja kuin 

esitelmän pitäjät, jotka aiheuttivat yleisössä suurempaa tunneilmaisujen vaihtelua (Rößler ym., 2021). 

Kieman ja muiden (2014) suuntaa antava tutkimus osoitti, että laadukkaassa ohjaustilanteessa ilmeni 

enemmän tunneilmaisuja, tätä voisi selittää se, että yhteistyösuhde on merkittävä tekijä ohjauksen 

laadun kannalta (Yalom & Crouch, 1990; Bernard ym., 2008).  

 

 

2 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  

 

2.1 Tutkimuseettiset näkökohdat  

 

 

Jyväskylän yliopiston eettiseltä toimikunnalta saatiin eettisen ennakkoarvioinnin puoltava lausunto 

tutkimuksen asetelmasta ja aineiston keruusta. Tutkimuksen toteuttamisessa noudatettiin 

asianmukaisia ohjeistuksia. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista, joten mikäli työntekijä ei 

halunnut osallistua tutkimukseen, hänelle tarjottiin mahdollisuutta osallistua tutkimuksen 

ulkopuoliseen (viidenteen) työnohjausryhmään. Tutkittavat toimittivat allekirjoitetut 

tutkimussuostumukset tutkimuksen johtajalle sähköpostilla tai postitse. Istuntojen kuvaaminen 

tapahtui luottamuksellisuutta vaativaan asiakastyöhön suunnitelluissa tiloissa, jotka olivat riittävän 

rauhallisia ja tietoturvallisia. Tutkimusaineisto ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja, mutta 

videoihin sisältyy kasvokuvan tunnistamisen riski. Työnohjauskeskustelut ovat lähtökohtaisesti 

luottamuksellisia, joten videoaineistojen käyttö ja suojelu suoritetaan noudattaen erityissensitiivisen 

aineiston käsittelyä koskevaa tietosuojaohjeistusta. Kaikkien henkilötietoja käsittelevien tutkijoiden 

ja tutkimusavustajien kanssa tehdään Jyväskylän yliopiston ohjeistuksen mukainen tietosuojasopimus 

(DPA). Videoaineistoa käsittelevät opiskelijat ja tutkijat allekirjoittavat sitoumuksen 

luottamuksellisen aineiston salassapitoon sekä siihen, että videoaineistoja käsitellään ainoastaan 
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tiloissa, joissa sivullisten ei ole mahdollista nähdä niitä. Kaikissa tutkimuksen vaiheissa osallistujia 

kohdeltiin kunnioittavasti ja tutkimuksessa noudatettiin hyvää tieteellistä käytäntöä. 

 

 

2.2 Aineisto 

 

 

Tutkimusaineisto on kerätty kokonaan etäyhteyksin osana Työsuojelurahaston rahoittamaa 

Työryhmien etäpalaverien kuormittavuuden vähentäminen ja hyödyllisyyden lisääminen fysiologisten 

mittareiden avulla -hanketta. Tutkittavat osallistuivat Zoom-ohjelmiston välityksellä toteutettuihin 

työnohjausistuntoihin (4 ryhmää), jotka toteutuivat syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Ryhmät 

tapasivat kuudesti. Työnohjausistunnot järjestettiin organisaation kehittämistilanteessa. Noin 90 

minuuttia kestäneissä työnohjaustapaamisissa käsiteltiin organisaation kehitystilanteessa 

uudistuneita toimintamalleja, työn kuormitusta ja potilastapauksia. 

Tutkimuksemme aineisto muodostuu neljästä työnohjausistuntovideosta. Jokaisesta ryhmästä 

on mukana yksi istunto, jotta jokaiselta osallistujalta saadaan tarkasteluun vain yksi mittauskerta. 

Tutkittaviksi valikoituneet istunnot ovat osallistujien antamien yleisarvioiden, eli arviointilomakkeen 

kysymyksen 5 (ks. LIITE) vastausten, perusteella ryhmäkohtaisesti keskiarvoltaan kriittisimmästä 

päästä. Tähän päädyttiin aineiston aukkojen ja jatkokäsittelyn viemien ajallisten resurssien vuoksi. 

Sykeanalyysin ja tutkimuksen määrällisen painopisteen kannalta olennaista oli valita 

mahdollisimman samankaltaiset istunnot. Koska tutkimusasetelma ohjeistuksineen ja mittauksineen 

toteutettiin kokonaisuudessaan etäyhteyksin, kaikkia mittausten aikana ilmenneitä teknisiä ongelmia 

ei saatu ratkaistua etänä tukea antaneiden tutkimusavustajien ohjeilla. Näin aineistoon jäi puuttuvaa 

tietoa sekä syketietojen että lomakevastausten osalta. Ryhmän 3 istunto on keskiarvoltaan 

kolmanneksi kriittisimmin arvioitu (KA = 8.7), muut istunnot ovat ryhmiensä kriittisimmin arvioituja 

(Ryhmän 1 KA = 8.8, Ryhmän 2 KA = 8, Ryhmän 4 KA = 7.6). Ryhmiltä 1 ja 3 on mukana 

tarkastelussa järjestyksessään kuudennet eli viimeiset istunnot, ryhmiltä 2 ja 4 kolmannet istunnot. 

 

 

2.3 Tutkittavat 

 

 

Tutkittavia oli yhteensä 28 (kaksi työnohjaajaa ja 26 työnohjauksiin osallistujaa). 

Työnohjausryhmien koko vaihteli viidestä kahdeksaan osallistujaa per ryhmä. Tutkittavat olivat 

korkeakoulutettuja sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöitä. Alalle tyypillisesti miehet olivat 
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otoksessa aliedustettuina (n = 3). Tutkittavat vastasivat perustietolomakkeeseen tutkimuksen 

alkuvaiheessa ja heiltä kerättiin lomaketietoja ja tallennettiin pulssioksimetritietoa sekä kasvokuvaa 

työnohjausistuntojen yhteydessä. Tutkimukseen osallistuneet kokeneet työnohjaajat ohjasivat 

kumpikin kahta ryhmää.  

 

 

2.4 Menetelmät ja muuttujat 

 

2.4.1 Tutkimuksen kulku 

 

 

Tutkittavat saivat tutkimusavustajilta online-opastusta tallennustehtävien suorittamiseen ja 

tallenteiden lähettämiseen ennen ja jälkeen kunkin istunnon. Tutkimusavustajat ohjeistivat Zoom-

ohjelman kautta jokaiselle osallistujalle pulssioksimetrin käytön ja mittaustulosten tallentamisen 

(Sp02-ohjelma), sillä ohjaajat ja osallistujat tallensivat itseltään tapaamisten aikana syketietoa. Kaikki 

osallistujat lähettivät tallenteet syketiedoista ja kasvokuvavideosta tutkimuksen johtajalle. Ohjaajat 

lähettivät niiden lisäksi vielä Zoom gallery view -tallenteen yliopistolle, jossa aineisto tallennettiin 

suojatulle palvelimelle. Koko aineisto lähetettiin suojatun yhteyden (Funet file sender -kutsulinkki) 

välityksellä. Lomakevastaukset tallennettiin sähköisestä Forms-lomakkeesta Excel-muotoon ja 

pseudonymisoitiin jatkokäsittelyä varten. Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin ainoastaan Gallery view 

-videoita, ei kasvokuvavideoita. 

Aineiston annotoinnit suoritettiin Elan 6.2. -ohjelmalla. Ensimmäisenä aineistosta annotoitiin 

istunnon vaiheet. Istuntoihin ei ollut määritelty tarkkaa struktuuria, mutta ohjaajia ohjeistettiin 

pitämään istunnon alussa vähintään kahden minuutin mittainen rentoutumishetki sykkeen 

tasaamiseksi, jotta pulssioksimetrimittaukset olisivat luotettavampia. Vaikka istuntoja ei ollut 

strukturoitu, kaikista istunnoista oli yleisesti tunnistettavissa seuraavat vaiheet: lyhyt 

rentoutumishetki, istunnon aloittaminen (alkukierros), työskentelyvaihe (yhden tai useamman 

asiakastapauksen tai teeman käsittelyä), istunnon lopettaminen (loppukierros, loppusanat). 

 

 

2.4.2 Tunneilmaisut 

 

 

Tunneilmaisujen annotointi oli omaan tutkielmaamme liittyvän jatkokäsittelyn keskiössä, jossa 

hyödynsimme Russellin (1980) tunnemallin mukaista valenssijaottelua. Rajasimme tarkastelun 
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työskentelyvaiheeseen, joka sisältää eniten vapaata vuorovaikutusta osallistujien kesken. Kasvoilla 

näkyvä tunneilmaisu korreloi erittäin vahvasti tunteiden valenssiin (Mauss ym., 2005), mutta 

tarkkojen tunteiden erottelu valenssien sisällä on vaikeaa pelkkien ilmeiden perusteella (Ekman & 

Friesen, 2003). Valenssi on myös havaittavissa ihmisen fysiologiassa mm. verenpaineesta, 

kardiologisista vasteista, ihon sähkönjohtavuudesta ja sydämen sykkeestä (Cacioppo ym., 2000). 

Totesimme, että meidän tutkimusasetelmassamme tunteiden valenssien erottelu on riittävä tarkkuus 

poikkeamaan neutraalista tilasta, varsinkin kun asetelmassa ei ole subjektiivista tunteen mittaria.  

Paikansimme tutkittavien näkyvät tunneilmaisut havainnoimalla videotallenteista yhtä 

tutkittavaa kerrallaan. Tunneilmaisujen määrittelyssä huomioitiin ilmeitä, eleitä, äänensävyä ja 

puheen asiasisältöä, koska tutkittavien videokuva rajoittui lähinnä vain kasvojen alueelle. 

Tunneilmaisut ryhmiteltiin ja värikoodattiin valenssin mukaan seuraaviin kategorioihin: kielteinen, 

myönteinen ja ristiriitainen.  Kaikki tunnetilat eivät ole valenssiltaan selkeästi myönteisiä tai kielteisiä 

(Ekman & Friesen, 2003), minkä vuoksi muodostimme kielteisen ja myönteisen lisäksi ristiriitaisten 

tunteiden valenssin, jonka määrittelemme Larsenin & McGraw:n (2014) tavoin kielteisten ja 

myönteisten tunteiden samanaikaisella esiintyvyydellä. Aineiston alkuperäisessä käsittelyssä 

muodostui viides valenssiluokka (määrittelemätön), joka jätettiin pois lopullisesta luokittelusta. 

Määrittelemättömään luokkaan kuului pääasiassa empatian osoittamiseen liittyviä ilmeitä, eleitä ja 

puheenvuoroja, joita oli aluksi haasteellista kategorisoida muihin luokkiin. Koska empatia voi olla 

myönteistä tai kielteistä liittymistä toisen tunnetilaan, päätimme jakaa empatian ilmaisut jo olemassa 

oleviin kielteisten, myönteisten ja ristiriitaisten tunneilmaisujen valensseihin. Ryhmittely tehtiin 

näkyvän tunneilmaisun perusteella. Osa määrittelemättömistä tunneilmaisuista oli niin lieviä, että ne 

jätettiin merkitsemättä eli katsottiin kuuluvaksi neutraaliin ilmaisuun. 

Hyödynsimme muuta tutkimusryhmää alkuvaiheessa tunneilmaisujen paikantamisen 

reliabiliteetin tarkistukseen niin, että katsoimme joitain kohtia ryhmän kanssa selvittääksemme, 

jaoimmeko saman näkemyksen kyseessä olevan ilmaisun valenssista. Tutkielmaparina teimme 

tunneilmaisun annotointeja eri istuntoihin, kävimme läpi toistemme tekemät merkinnät, teimme 

tarvittavat korjaukset yhdessä ja taulukoimme lopulliset havainnot jatkokäsittelyä varten. Korjaukset 

liittyivät useimmiten määrittelemättömiin tunneilmaisuihin, kuten lievään empaattiseen hymyyn 

kulmat kurtussa. Laskimme tutkittavien tunneilmaisulle suhteelliset osuudet valensseittain sekä 

yksilökohtaisesti että ryhmätasolla, jotta pystyimme vertailemaan, kuinka paljon tunneilmaisua 

istunnon aikana ilmeni neutraaliin tilaan verrattuna.  

Määrällistä analyysiä varten emotionaalisen ilmaisun valenssit koodattiin seuraavasti: 

Kielteinen = -1, Neutraali = 0, Myönteinen = 1, Ristiriitainen = 2. Valenssit kielteinen, myönteinen 

ja ristiriitainen annotoitiin videotiedostoihin erikseen, jolloin kaikki merkitsemättömät kohdat 
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katsottiin kuuluvan neutraaliksi. Kielteiseen valenssiin sisältyi tunneilmaisuja, joista välittyi 

esimerkiksi kuormittuneisuuden, stressin, surun, vihan ja kielteisen empatian tunteita. Kielteiset 

tunteet tunnistettiin asiasisällöstä, kiivaasta äänensävystä ja kasvojen ilmeistä (suupielet alaspäin, 

kulmakarvat kurtussa). Myönteisiin tunneilmaisuihin laskettiin kuuluvaksi ilo, huvittuneisuus ja 

myönteinen empatia. Myönteiset tunneilmaisut tunnistettiin esimerkiksi osallistujan hymystä ja 

naurusta, jota tuki positiivinen äänensävy ja asiasisältö (esimerkiksi vitsailu). Ristiriitaisiksi 

luokitellut tunneilmaisut sisälsivät esimerkiksi tilanteita, joissa osallistujan puhe ja tunneilmaisu 

olivat ristiriidassa keskenään tai voimakasta tunnetilaa pyrittiin säätelemään. Esimerkkejä tällaisista 

ovat, kun osallistuja puhuu surullisesta tai stressaavasta tilanteesta nauraen samalla, tai ilmaisee 

huvittuneisuutta hymyilemällä, kuitenkin samalla kurtistaen kulmiaan huolestuneena. Neutraaleissa 

tilanteissa osallistujalla on usein perusilme, jossa kasvot ovat rentoutuneet, eikä kasvoilta ole 

luettavissa erityisiä tunnetiloja. Neutraali ilmaisu määrittyi myös puhujan äänensävystä, joka ei 

ilmentänyt varsinaisesti kielteisiä tai myönteisiä tunteita.  

Poimimme Elan-ohjelmalla tehdyistä tunneannotoinneista kohdat, joissa kaikilla tai 

valtaosalla ryhmässä on valenssiltaan samaa tunnepitoista ilmaisua, jotta voimme tutkia 

tunneilmaisujen yhtenäistymisen hetkiä. Näiden jatkoanalyysi tehtiin sykkeen ja 

sykevälivälivaihtelun muutoksia tarkastelemalla (ks. Autonominen hermosto). Muodostimme 

tutkittavien tunneilmaisuista ja puheenvuoroista kuvaajan Python-ohjelmalla havainnollistaaksemme 

koko istunnon tunneilmaisujen jakaumaa osallistujakohtaisesti. Kuvaajat toteutettiin jokaiselle 

istunnolle erikseen (Ks. KUVIO 2 ja KUVIO 3). 

 

 

2.4.3 Autonominen hermosto  

 

 

Pulssioksimetrilla (engl. photoplethysmography, PPG) voidaan luotettavasti mitata sykettä ja 

sykevälivaihtelua (Lan ym., 2018) sydänfilmiin (engl. electrocardiogram, EKG) verrattuna (Allen, 

2007; Selvaraj ym., 2008). Syke ja sykevälivaihtelu voidaan vaivattomasti määrittää 

pulssioksimetrisignaaleista (Allen, 2007) ja tutkittavan on helppo käyttää laitetta itse. 

Tutkimusasetelmassamme tutkittavilla oli työnohjausistuntojen ajan pulssioksimetrimittarit (Beurer 

80), joilla mitattiin sykettä (engl. beats per minute, bpm). 

Sykevälivaihtelun analyysissä voidaan hyödyntää aika- tai taajuustasoa (Task Force, 1996). 

Neliöjuuri perättäisten RR-intervallien erojen neliösumman keskiarvosta eli RMSSD (engl. Root 

Mean Square of Successive Differences) heijastelee vagus-hermovälitteisiä muutoksia autonomisessa 
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hermostossa (Shaffer ym., 2014; Task force, 1996; Shaffer & Ginsberg, 2017). Se on käytetyin 

sykevälivaihtelua kuvaava aikatason parametri, joka soveltuu lyhyen aikavälin muutosten 

tarkasteluun (Task force, 1996; Shaffer & Ginsberg, 2017). RMSSD-arvo heijastaa sydämen 

parasympaattista säätelyä niin, että lisääntynyt sympaattinen aktiivisuus ja/tai vähentynyt 

parasympaattinen aktiivisuus näkyy alentuneena sykevälivaihteluna ja matalana RMSSD-arvona 

(Task Force, 1996).  Tutkimuksessamme tarkastelimme muutoksia sykkeessä ja sykevälivaihtelussa 

pyrkien yhdistämään ne havaittuun tunneilmaisun valenssiin. Sykkeestä (engl. heart rate, HR) 

määriteltiin sykevälivaihtelu (engl. heart rate variability, HRV) kullekin osallistujalle ja tarkasteluun 

valittiin RMSSD, koska tutkittavien näkyvät tunneilmaisut ovat usein lyhytkestoisia. Muuttujien 

arvot (per henkilö, per mittaus) vakioitiin eli muutettiin z-piste muotoon, jotta muutoksia mittauksen 

aikana olisi mahdollista tutkia ryhmätasolla. 

Sykeaineistosta muodostettiin osallistujakohtaiset keskiarvoistetut vakioidut muuttujat 

sykkeen (HR) ja sykevälivaihtelun (HRV) osalta jokaiselle valenssille hyödyntäen Matlab (R2020b) 

-ohjelmistoa. Syke- ja sykevälivaihteluaineistosta eroteltiin jokaisen osallistujan kohdalla havaittujen 

tunneilmaisujen ajanjaksot valensseittain ja laskettiin niiden keskiarvot. Jokaiselle osallistujalle siis 

muodostettiin syke- ja sykevälivaihtelukeskiarvot ristiriitaisen, kielteisen, myönteisen ja neutraalin 

tunneilmaisun ajanjaksoille. Saadut keskiarvomuuttujat vakioitiin. Kullekin osallistujalle siis 

muodostui kahdeksan keskiarvoa. Valenssien vakioiduista muuttujista muodostettiin lisäksi yksi 

yhteinen keskiarvoistettu summamuuttuja sykkeelle ja toinen sykevälivaihtelulle, jotta vertailu 

tunnepitoisen ja neutraalin ilmaisun välillä mahdollistui. 

Jokaisesta ryhmästä poimittiin tunneilmaisun yhtenäistymisen hetkiä, joissa suurin osa 

osallistujista liittyy valenssiltaan samankaltaiseen tunneilmaisuun. Jotta sykevälivaihtelua voitiin 

arvioida luotettavasti, kohtien oli oltava kestoltaan vähintään kahden minuutin mittaisia. Koska 

tunneilmaisut yleisesti ottaen ovat kovin lyhyitä, valtaosa analyysiin poimituista ajanjaksoista oli 

kestoltaan kaksi minuuttia. Tarkastelusta jätettiin pois liian lyhyet (kestoltaan muutama sekunti) tai 

epämääräiset (ei selkeää aloituskohtaa) kohdat. Yhtenäistymisen hetkiä osallistujien tunneilmaisussa 

verrattiin aina kyseisen hetken kanssa saman pituisiin välittömästi edeltävään ja jälkeiseen 

aikajaksoon. Osallistujille laskettiin kaikista kyseisessä istunnossa esiintyneistä yhtenäistymisen 

hetkistä sykkeestä ja sykevälivaihtelusta vakioidut keskiarvot vastaamaan jokaista aikapistettä: 

ennen, yhtenäistymisen aikana, ja sen jälkeen. Yhdessä istunnossa esiintyneistä tunneilmaisun 

yhtenäistymisen hetkistä laskettiin siis jokaiselle osallistujalle kolme vakioitua keskiarvoa sykkeelle 

ja kolme vakioitua keskiarvoa sykevälivaihtelulle. 
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2.4.4 Yhteistyösuhde 

 

 

Jokaisen istunnon päätteeksi osallistujat täyttivät sähköisen arviointilomakkeen koskien työtilanteen 

kuormittavuutta, yhteistyösuhdetta ja istunnossa esiintyneitä erityisen kuormittavia tai hyödyllisiä 

hetkiä (ks. LIITE). Yhteistyösuhdetta mitattiin neljällä kysymyksellä perustuen Session rating scale 

-arviointimittariin (Duncan ym., 2003). Kysymyksissä pyydettiin arvioimaan (asteikolla 1–10) 

käydyn keskustelun yhteistyösuhdetta, aiheita ja tavoitteita, työskentelytapoja ja menetelmiä sekä 

antamaan yleisarvosana istunnolle (Duncan ym., 2003). Lomakkeella pyrittiin arvioimaan 

yhteistyösuhteen kehittymistä koko työskentelyn ajan. Psykoterapiatutkimuksessa hyvän 

työskentelysuhteen katkaisurajana pidetään arvoa kahdeksan (Duncan & Miller, 2008).  

 

 

2.5 Tilastolliset analyysit  

 

 

Tilastollisessa analyysissä tutkimme IBM SPSS Statistics (28.0) -ohjelmalla aluksi osallistujien 

osalta muuttujien välisiä yhteyksiä Spearmanin korrelaatiokertoimella. Käytimme ei-parametrisiä 

testimenetelmiä, sillä muuttujat eivät olleet normaalisti jakautuneita ja aineisto on varsin pieni.  

Tutkimme, onko tunnepitoisen ilmaisun vaihtelu havaittavissa fysiologisilla mittareilla 

tarkasteltuna. Muodostimme kaikkien valenssien syke- ja sykevälivaihteluarvoista yhteisen 

summamuuttujan, jotta pystyimme vertaamaan yleisesti tunnepitoisten hetkien sykkeitä ja 

sykevälivaihteluita neutraalien hetkien sykkeisiin ja sykevälivaihteluihin. Tämän jälkeen vertailimme 

jokaisen valenssin (kielteinen, myönteinen, ristiriitainen) sykkeitä ja sykevälivaihteluita erikseen 

neutraalien hetkien syke- ja sykevälivaihtelutietoon. Sitten vielä vertasimme eri valenssien aikaisia 

sykkeitä toisiinsa. Kaikki parittaiset vertailut tehtiin Wilcoxonin riippuvien otosten testiä hyödyntäen, 

sillä muuttujat ovat jossain määrin riippuvia toisistaan: osa osallistujista kuului samaan ryhmään eli 

oli mukana samoissa istunnoissa. Määritimme Spearmanin korrelaatiokertoimen ja dikotomisen 

muuttujan avulla kaikille vertailuille efektikoot. 

Tunneilmaisun yhtenäistymisen hetkien määrälliset muuttujat muodostuvat sykevälivaihtelun 

vakioiduista keskiarvoista osallistujakohtaisesti kolmelta aikapisteeltä: ennen yhtenäistymisen 

hetkeä, sen ajalta, ja yhtenäistymisen hetken jälkeen. Pienen aineiston vuoksi vertailimme 

tunneilmaisun yhtenäistymisen aikapisteiden välisiä eroja Friedmanin testillä. 

Yhteistyösuhteen ja tunneilmaisun välisiä yhteyksiä tutkittiin Spearmanin 

korrelaatiokertoimella.  
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3 TULOKSET  

 

3.1. Aineiston kuvailu 

 

 

Ohjaajat on jätetty pois tilastollisista tarkasteluista, koska heidän rooliinsa eroaa merkittävästi 

osallistujiin nähden. Toinen ohjaaja arvioi johdonmukaisesti istunnot selkeästi kriittisemmin kuin 

ohjattavat, kun taas toinen oli arvioinneissaan enemmän linjassa ohjattaviensa kanssa. Ohjaajat 

puhuivat paljon ja ohjasivat keskustelua aktiivisesti jakamalla puheenvuoroja osallistujille. 

Tunneilmaisujen ja sykeparametrien osalta arvioimme ohjaajan erilaisen roolin voivan vaikuttaa 

myös niihin, joten kontrolloimme mahdollisia vaikutuksia jättämällä heidät pois tarkasteluista. 

Tunneilmaisut valensseittain on kuitenkin määritelty kaikille tutkittaville, joille se oli mahdollista, 

joten ohjaajat ovat mukana tunneilmaisukuvioissa. Eri ohjaajien ryhmien osallistujilla oli 

havaittavissa suuria eroja näkyvässä tunnepitoisessa ilmaisussa (KUVIO 1). Ohjaajalla B ilmeni 

huomattavasti enemmän tunneilmaisuja verrattuna ohjaajaan A (ks. KUVIO 2). Suurien erojen vuoksi 

tarkastelimme ohjaajan selitysastetta tunnepitoisen ilmaisun määrään yksisuuntaisella 

varianssianalyysillä. Ohjaaja selitti tunneilmaisun määrästä noin 66 prosenttia (R squared = .66, F(2) 

= 40.20, p < .001), kielteisestä tunneilmaisusta noin 25 prosenttia (R squared = .25, F(1) = 7.08, p = 

.015), myönteisestä tunneilmaisusta noin 28 prosenttia (R squared = .28, F(1) = 8.19, p = .009) ja 

ristiriitaisesta tunneilmaisusta noin 35 prosenttia (R squared = .35, F(1) = 11.13, p = .003). 

 

 

KUVIO 1. Näkyvien tunneilmaisujen määrien erot ohjaajittain esitettynä prosentuaalisina jakaumina. 

a) Ohjaajan A istuntojen osallistujien (n = 11) tunneilmaisujakauma. Kuvio havainnollistaa ryhmien 

2 ja 3 tunneilmaisujen kestoa valensseittain. b) Kuviossa esitettynä ohjaajan B istuntojen osallistujien 

(n = 12) eli ryhmien 1 ja 4 tunneilmaisujakauma.  
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KUVIO 2. Näkyvien tunneilmaisujen esiintyminen videovälitteisen työnohjausistunnon aikana 

ryhmissä 1 ja 2 värikoodattuna. Ohjaajan B istunnossa näkyvää tunneilmaisua esiintyy huomattavasti 

enemmän verrattuna ohjaajan A istuntoon. a) Kuvassa ohjaajan B ryhmän 1 istunnossa havaitut 

tunneilmaisut. Ohjaaja B (ylin rivi) osallistuu istuntoon tiheästi sekä puheen että näkyvän 

tunneilmaisun osalta. b) Kuvassa ohjaajan A ryhmän 2 istunnossa havaitut tunneilmaisut. Ohjaaja A 

(ylin rivi) osallistuu keskusteluun tiheästi, mutta tunneilmaisu on vähäistä. Osalle (11–13) 

osallistujista ei ole ollut mahdollista määrittää tunneilmaisuja joko ruudun jäätymisen tai 

kasvomaskin käytön vuoksi. Annotoimme tunneilmaisut vain työskentelyosion ajalle, minkä vuoksi 

alussa ja lopussa on muutaman minuutin ajanjaksot ilman merkintöjä. 

 

Koko aineistossa, eli kaikissa neljässä istunnossa yhteensä, tunnepitoinen ilmaisu jakautui 

ajallisesti suhteessa neutraaliin keskimäärin seuraavasti: kielteistä ilmaisua oli keskiarvoisesti 6,5 

prosenttia (KH = 9 prosenttiyksikköä), myönteistä 11,5 prosenttia (KH = 8 prosenttiyksikköä) ja 

ristiriitaista tunneilmaisua 7,7 prosenttia (KH = 8 prosenttiyksikköä). Neutraalia tunneilmaisua oli 

valtaosa, 74,4 prosenttia (KH = 16 prosenttiyksikköä). Tunneilmaisujen määrässä ja jakaumassa oli 

eroja sekä ryhmittäin että osallistujittain (KUVIO 2).  
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3.2 Tunnepitoisen ilmaisun aikana syke sekä sykevälivaihtelu on korkeampaa 

neutraaliin ilmaisuun verrattuna 

 

 

Ensin verrattiin Wilcoxonin testillä tunnepitoisen ilmaisun aikaista sykettä (Md = .29, VV = [-1.00, 

2.4], n = 21) neutraalin ilmaisun aikaiseen sykkeeseen (Md = -.01, [-.33, .17], n = 24). Tunnepitoisen 

ilmaisun aikana syke oli merkitsevästi korkeampaa kuin neutraalin ilmaisun aikana (z = -2.38, p = 

.017, Spearman korrelaatio r = .48, n = 21). Sama vertailu tehtiin sykevälivaihtelun (HRV) osalta 

tunnepitoisen ilmaisun (Md = .26, [-.89, 1.01], n = 21) ja neutraalin (Md = -.02, [-.34, .06], n = 24) 

välillä. Myös sykevälivaihtelu oli merkitsevästi suurempaa tunnepitoisen ilmaisun aikana verrattuna 

neutraaliin ilmaisuun (z = -2.42, p = .016, Spearman korrelaatio r = .49, n = 21). 

 

 

3.2.2 Ristiriitainen tunneilmaisu eroaa neutraalista sekä sykkeen että sykevälivaihtelun osalta 

 

 

Sykevertailussa neutraalin ilmaisun (Md = -.01, [-.33, .17], n = 24) ja ristiriitaisen tunneilmaisun (Md 

= .25, [-.61, 2.52], n = 19) välillä näkyi, että neutraalin aikana syke on merkitsevästi matalampaa kuin 

ristiriitaisen tunneilmaisun aikana (z = 2.37, p = .018, Spearman korrelaatio r = .46). Kielteisen 

tunneilmaisun (Md = .00, [-.61, 100], n = 19) aikaiset sykkeet eivät eronneet tilastollisesti 

merkitsevästi neutraalin ilmaisun aikaisista sykkeistä (z = -1.2, p = .25, n = 17). Myöskään myönteisen 

tunneilmaisun (Md = .08, [-1, 2.28], n = 22) aikaiset sykkeet eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi 

neutraalin ilmaisun aikaisista sykkeistä (z = 1.48, p = .140, n = 22).  

Sykevälivaihteluissa verrattaessa neutraalin ilmaisun aikaista vaihtelua (Md = -.02, [-.34, .06], 

n = 24) ristiriitaisen ilmaisun aikaiseen sykevälivaihteluun (Md = .31, [-.74, 1.22], n = 19) huomattiin, 

että neutraalin ilmaisun aikainen vaihtelu oli merkitsevästi pienempää kuin ristiriitaisen tunnepitoisen 

ilmaisun aikana (z = 2.17, p = .030, n = 19, Spearman korrelaatio r = .43). Myös kielteisen ilmaisun 

(Md = .30, [-1.5, 100], n = 19) aikaiseen verrattuna neutraalin ilmaisun aikainen sykevälivaihtelu oli 

merkitsevästi pienempää (z = -2,34, p = .019, n = 17, Spearman korrelaatio r = .53). Myönteisen 

ilmaisun aikainen sykevälivaihtelu (Md = .03, [-1.54, 1.72], n = 22) ei eronnut tilastollisesti 

merkitsevästi neutraalin ilmaisun aikaisesta sykevälivaihtelusta (z = 1.41, p = .158, n = 22, Spearman 

korrelaatio r = .32). 
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3.2.3 Valenssit eivät eroa toisistaan sykkeessä tai sykevälivaihtelussa 

 

 

Tunnepitoisten ilmaisujen aikaiset sykkeet eivät eronneet valensseittain toisistaan tilastollisesti 

merkitsevästi (kielteinen vrt. ristiriitainen, z = 1.65, p = .100, n = 15, Spearman korrelaatio r = .20; 

ristiriitainen vrt. myönteinen, z = -1.01, p = .314, Spearman korrelaatio r = .24; myönteinen vrt. 

kielteinen, z = -.12, p = .906, n = 17, Spearman korrelaatio r = .05). 

Myöskään sykevälivaihtelut eivät eronneet valensseittain (kielteinen vrt. ristiriitainen, z = -

.06, p = .955, n = 15, Spearman korrelaatio r = .02; ristiriitainen vrt. myönteinen, z = -.56, p = .573, 

n = 19, Spearman korrelaatio r = .09; myönteinen vrt. kielteinen, z = -1.21, p = .227, n = 17, Spearman 

korrelaatio r = .13). 

 

 

3.3 Tunneilmaisun yhtenäistymisen hetkissä havaittiin suuntaa antavia tuloksia 

sykkeen noususta ryhmätasolla  

 

 

Laadullisesti kuvaajia (esim. KUVIO 5) tarkastelemalla tunneilmaisuissa oli havaittavissa selkeitä 

tunneilmaisun yhtenäistymisen kohtia valensseittain. Voitiin tunnistaa useita tunneilmaisun 

yhtenäistymisen hetkiä, joista analysoitiin tilastollisesti 16 (ryhmä 1: seitsemän yhtenäistymisen 

hetkeä, ryhmä 2: yksi hetki, ryhmä 3: kolme hetkeä ja ryhmä 4: neljä hetkeä). Tunneilmaisun 

yhtenäistymisen hetkistä suurin osa oli myönteisiä (14), yksi kielteinen ja yksi ristiriitainen.  

Tunneilmaisun yhtenäistymisen aikainen vakioitu keskiarvosyke (Md = .22, [-.68, 1.82], n = 

21) oli mediaaneja tarkastellessa korkeampaa kuin hetkeä edeltävä (Md = .11, [-.52, 1.34], n = 21) ja 

hetken jälkeinen syke (Md = -.06, [-.73, 1.71], n = 21). Mediaaneista on nähtävissä, että syke on 

keskimääräisesti matalimmalla yhtenäistymisen hetken jälkeen. Sykevälivaihtelussa mediaanit eivät 

eronneet aikajaksojen välillä niin selvästi: ennen yhtenäistymistä (Md = -.16, [-1.19, 1.40], n = 21), 

yhtenäistymisen aikana (Md = -.06, [-1.00, 1.92], n = 21) ja yhtenäistymisen jälkeen (Md = .01, [-.96, 

1.76], n = 21). 

Friedmanin testissä ryhmien (n = 21; ennen, tunneilmaisun yhtenäistymisen aikana, sen 

jälkeen) väliset erot eivät kuitenkaan nousseet tilastollisesti merkitseviksi sykkeessä, df = 2; χ² (2) = 

4.57; p = .102, tai sykevälivaihtelussa, df = 2; χ² (2) = 1.14; p = .565, joten parittaisia vertailuja ei 

tehty.  
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KUVIO 3. Tunneilmaisuissa oli havaittavissa yhtenäistymisen hetkiä ryhmätasolla. 

a) Ryhmän 3 istunnossa oli havaittavissa kolme tunneilmaisun yhtenäistymisen hetkeä ja ne on rajattu 

kuvioon suorakaiteilla. Ensimmäinen yhtenäistymisen hetki kesti 3,5 minuuttia ja sen aikana kaikki 

tutkittavat ilmaisivat myönteistä tunnetta eli hymyilivät tai nauroivat. Vertailuajankohdissa (hetkeä 

edeltävät 3,5 min ja jälkeiset 3,5 min), joita havainnollistetaan kuvassa katkoviivoilla, esiintyy 

satunnaisia tunneilmaisuja, mutta enimmäkseen neutraalia tunneilmaisua. b) Ryhmän 4 istunnossa oli 

neljä yhtenäistymisen hetkeä ja ne on rajattu kuvioon suorakaiteilla. Aineiston pisin ja ainoa 

kielteinen tunneilmaisun yhtenäistymisen hetki on havaittavissa kuviosta välillä 18–28 minuuttia. 

Suurimmalla osalla tutkittavista on kielteistä tunneilmaisua joko pitkän aikaa (ohjaaja B; osallistujat 

23, 26) tai useampaan otteeseen (20, 21, 24) kyseisen hetken aikana. 

 

3.4 Tunneilmaisun määrä ei näyttäisi olevan yhteydessä yhteistyösuhdearvioon 

 

 

Arviot yhteistyösuhteesta muodostettiin neljän vastauksen (asteikko 1–10) keskiarvona (Md = 8,75; 

[4, 9]) ohjattaville, jotka olivat täyttäneet arviointikyselyn (n = 22). Yhteyksiä arvioidun 

yhteistyösuhteen ja tunneilmaisun välillä tarkasteltiin Spearmanin korrelaatiokertoimella: yleinen 
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tunneilmaisu (Md = .08, [.04, .59], n = 23) sekä valensseittain (kielteinen: Md = .04, [0, .41], n = 23; 

ristiriitainen: Md = .05, [0, .26], n = 23; myönteinen: Md = .12, [.02, .41], n = 23; neutraali: Md = .76, 

[.41, .97], n = 23). Yhteistyösuhde ei ollut yhteydessä tunneilmaisun määrään missään tarkasteluista: 

tunneilmaisu yleisesti (r = -.11, p = .647, n = 19), myönteinen (r = .23, p = .353, n = 19), kielteinen 

(r = -.035, p = .89, n = 19), ristiriitainen (r = -.11, p = .670, n = 19) tai neutraali (r = .11, p = .655, n 

= 19). 

 

KUVIO 4. Hajontakuvioista on nähtävissä, ettei tunneilmaisu yleensä tai jaoteltuna valensseittain 

ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä istunnon yhteistyösuhdearvioon. 
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4 POHDINTA  

 

 

Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää, miten osallistujien näkyvä tunneilmaisu videovälitteisessä 

työnohjauksessa kytkeytyy sykkeeseen ja sykevälivaihteluun. Lisäksi tunnistimme istunnoista 

tunneilmaisujen yhtenäistymisen hetkiä, joissa valtaosa tutkittavista ilmaisi valenssiltaan 

samankaltaista tunneilmaisua, ja tarkastelimme näitä hetkiä myös sykkeen ja sykevälivaihtelun 

näkökulmasta. Selvitimme myös osallistujien tunneilmaisun määrän yhteyttä koettuun 

yhteistyösuhteeseen. Havaitsimme, että yleisesti syke oli merkitsevästi korkeampaa ja 

sykevälivaihtelu suurempaa tunnepitoisen ilmaisun aikana verrattuna neutraaliin ilmaisuun. 

Valenssiltaan ristiriitaisen tunneilmaisun aikana syke ja sykevälivaihtelu nousivat merkitsevästi 

korkeammiksi neutraaliin verrattuna, mutta kielteisen tunneilmaisun aikana ero havaittiin vain 

sykevälivaihtelun osalta. Myönteisen tunneilmaisun kohdalla merkitseviä eroja ei havaittu, eivätkä 

eri valenssit eronneet toisistaan sykkeessä tai sykevälivaihtelussa. Istunnoissa esiintyi tunneilmaisun 

yhtenäistymisen hetkiä, jolloin valtaosalla tai kaikilla ryhmän jäsenillä oli samanaikaisesti nähtävissä 

valenssiltaan samanlaista, useimmiten myönteistä tunneilmaisua. Näissä hetkissä oli havaittavissa 

ryhmätasolla sykkeen olevan keskimääräisesti korkeampi verrattuna tunneilmaisun yhtenäistymisen 

jälkeiseen aikajaksoon, vaikkei tulokset saavuttaneetkaan tilastollista merkitsevyyttä. 

Sykevälivaihtelussa ei havaittu johdonmukaisuutta tunneilmaisun yhtenäistymisen hetkiin liittyen. 

Näkyvä tunneilmaisu ei ollut yhteydessä yhteistyösuhdearvioon. Ainakin ristiriitainen tunneilmaisu 

siis virittää hermostoa nostaen sykettä ja suurentaen sykevälivaihtelua etävälitteisessä 

vuorovaikutuksessa. Tunneilmaisut yhtenäistyvät yleisimmin myönteisen ilmaisun yhteydessä eikä 

toistaiseksi havaittu yhteyksiä tunneilmaisujen ja yhteistyösuhteen välillä. 

Havaitsimme, että yleisesti tunnepitoisen ilmaisun aikana syke sekä sykevälivaihtelu oli 

korkeampaa neutraalin ilmaisun aikaisiin verrattuna. Sykkeen osalta tulos oli linjassa Cacioppon ja 

muiden (2000) vastaaviin havaintoihin perustuvan hypoteesimme kanssa, jossa oletettiin tunteen 

virittävän hermostoa nostamalla sykettä. Yllättävää oli, että toisin kuin Orinin ja muiden (2010) 

löydöksissä, tutkimuksessamme sykevälivaihtelu oli korkeampaa tunnepitoisen ilmaisun kuin 

neutraalin ilmaisun aikana. Orinin ja muiden (2010) tutkimus ei kuitenkaan tutkinut etäasetelmaa, 

vaan tunnevasteita musiikkiärsykkeisiin. Tulosten tulkinta on haasteellista, koska sykevälivaihtelun 

tarkasteluun käyttämämme mittari (RMSSD) heijastelee parasympaattista aktiivisuutta (Task force, 

1996), ja sen lisääntymistä ei yleensä liitetä kohonneeseen sykkeeseen. Poikkeavaa tulosta 

sykevälivaihtelun osalta voikin selittää tunneilmaisujen voimakkuuden suuri vaihtelu sekä ilmaisujen 

lyhytkestoisuus, koska sykevälivaihtelussa havaitaan vain riittävän voimakkaat ärsykkeet (Choi ym., 
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2017). Kaikissa valensseissa oli havaittavissa hyvin lieviä ja lyhytkestoisia ilmaisuja, jotka 

mahdollisesti tasoittavat muuttujina käytettyjen valensseista laskettujen sykevälivaihteluiden 

keskiarvoja. Suurempaa vaihtelua voi myös selittää se, että esimerkiksi myönteisen valenssin alle 

mahtuu useita erilaisia myönteisiä tunteita kuten ilo, tyytyväisyys ja innostus, jotka voivat virittää 

autonomista hermostoa eri tavoin (Russell, 1980; Behnke ym., 2022; Kreibig ym., 2010).  

Ristiriitaisen ja kielteisen tunneilmaisun aikainen sykevälivaihtelu oli suurempaa neutraaliin 

verrattuna, mutta myönteisen tunneilmaisun aikainen sykevälivaihtelu ei eronnut neutraalin ilmaisun 

aikaisesta. Tulokset olivat linjassa Behnken ja muiden (2022) meta-analyysin kanssa, jossa todettiin, 

että myönteinen tunneilmaisu eroaa hermostolliselta virittävyydeltään neutraalista vain vähän tai ei 

ollenkaan. Linjassa hypoteesiemme kanssa ristiriitainen tunneilmaisu nosti sykettä, mikä kertoo 

sympaattisen hermoston aktiivisuuden lisääntymisestä. Tunnesäätelyn näkökulmasta on myös 

mahdollista, että kielteistä tunnetilaa ilmaistaan pidättyneemmin ja myönteistä vapautuneemmin, 

jolloin tunteiden säätely nostaa hermostollista aktiivisuutta kielteisen tai ristiriitaisen tunneilmaisun 

aikana enemmän. Toisaalta etävälitteisissä neuvonnassa/ohjauksessa kielteiset tunteet korostuivat 

(Schaarschmidt & Koehler, 2021), mikä voisi selittää sykkeen nousua kielteisen ja ristiriitaisen 

tunneilmaisun aikana. Ristiriitainen tunneilmaisu liittyy tunnesäätelyn kannalta haastaviin 

tilanteisiin, joissa vuorovaikutuksessa on vaikea määrittää millaista tunnetilaa asia herättää ja miten 

siihen tulisi suhtautua. Kielteisen ja ristiriitaisen tunneilmaisun aikainen sykevälivaihtelu oli 

suurempaa neutraaliin verrattuna, minkä voisi ajatella kertovan korkeammasta parasympaattisen 

hermoston aktiivisuudesta (Task force, 1996). Toisaalta aiemman tutkimusnäytön pohjalta kielteisten 

tunteiden osalta ainakin vihan tunne on liitetty korkeampaan sympaattiseen aktiivisuuteen (McCraty 

ym., 1995). Ristiriitaista ilmaisua esiintyi usein puheenvuoron yhteydessä. Voi olla, että tilanne 

itsessään ja puheenvuoron odottaminen on osallistujalle jännittävää, jolloin puheenvuoron aikana 

jännitys laantuu ja näin parasympaattinen hermosto aktivoituu enemmän, vaikka näennäisesti 

tunneilmaisu on voimakasta. 

Valenssien väliset erot eivät nousseet tilastollisesti merkitseviksi sykkeessä tai 

sykevälivaihtelussa. Tämä on linjassa Brosschotin ja Thayerin (2003) tutkimuksen kanssa, sillä 

erilaisen valenssin tunnetilat vaikuttavat hermostollisesti samansuuntaisesti, jolloin eroja ei 

välttämättä näy. Virittymisen voimakkuus tai kesto valenssien välillä voi kuitenkin vaihdella 

(Brosschot & Thayer, 2003). Tämä tarkoittaa, että ryhmien erot voivat nousta merkitseviksi, jos 

jonkin valenssin mukainen tunneilmaisu näkyy sykkeessä huomattavasti hermostoa virittävämpänä 

kuin toisen valenssin aikana (mm. Anttonen & Surakka, 2003, Cacioppo ym., 2000).  Mediaanien 

tarkastelusta kävikin ilmi, että ristiriitaisen tunneilmaisun aikainen syke oli korkeampaa kielteiseen 

ja myönteiseen verrattuna. Suuntaa antavien tulostemme perusteella ristiriitaisen tunneilmaisun voisi 
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siis ajatella virittävän autonomista hermostoa voimakkaammin kuin myönteinen tai kielteinen 

tunneilmaisu. Tulosta voisi selittää ristiriitaista tunneilmaisua sisältävien vuorovaikutustilanteiden 

luonne, sillä aineistossa ristiriitaista ilmaisua esiintyi esimerkiksi voimakkaita tunteita säädellessä. 

Sykevälivaihtelu puolestaan oli mediaaneista tarkasteltuna kielteisen ja ristiriitaisen tunneilmaisun 

aikana suurempaa verrattuna myönteiseen. Kielteinen ja ristiriitainen valenssi sisältävät laajemman 

kirjon erilaisia tunteita verrattuna myönteiseen, jolloin esimerkiksi kielteisen valenssin alle mahtuu 

useita mahdollisesti eri tavoin virittäviä tunteita kuten suru, viha, inho tai tyytymättömyys. 

Havaitsimme videoista kaikkien valenssien osalta suurta vaihtelua ilmaisun voimakkuudessa, mikä 

varmasti selittää osaltaan hajontaa sykkeessä. Jatkotutkimuksissa olisi mielenkiintoista huomioida 

valenssien sisäisiä yksittäisiä tunnetiloja ja niiden voimakkuuksia, jotta saataisiin tarkempaa tietoa 

valenssien sisäisten tunteiden välisestä vaihtelusta ja näkymisestä sykkeessä ja sykevälivaihtelussa. 

Tunnistimme istunnoista useita tunneilmaisujen yhtenäistymisen hetkiä, jotka eivät 

kuitenkaan eronneet sykkeen ja sykevälivaihtelun osalta tilastollisesti merkitsevästi niitä edeltävistä 

ja niitä seuraavista saman pituisista hetkistä. Tunnuslukuja tarkastelemalla oli kuitenkin nähtävissä 

suuntaa antavasti, että yhtenäistymisen hetken aikainen syke on korkeampaa verrattuna sitä 

edeltävään ja sen jälkeiseen aikajaksoon. Se, että istunnoista pystyttiin tunnistamaan tunneilmaisujen 

yhtenäistymisen hetkiä viittaa siihen, että kasvokkaisissa tapaamisissa tapahtuvaa tunteiden 

tarttumista (Cheshin ym., 2011) ja toisen tunteeseen vastaamista samankaltaisella käyttäytymisellä 

(Semin & Cacioppo, 2019; Koole & Tschacher, 2016) ilmenee myös videovälitteisessä 

vuorovaikutuksessa. Voi olla, että mittausasetelman ja pienen otoskoon vuoksi erot eivät nousseet 

merkitseviksi. On mahdollista, että sykevälivaihtelun osalta tarkastellut ajanjaksot olivat kestoltaan 

liian lyhyitä (suurin osa vain 2 minuuttia). Voikin olla, että yhtenäistymisen hetkien tarkastelussa 

sykevälivaihtelu ei ole sopivin mittari. Yhtenäistymisen hetkien valenssijakauma oli epätasainen, sillä 

mukana oli yksi kielteinen ja yksi ristiriitainen hetki, mutta muuten yhtenäistymisen hetket olivat 

valenssiltaan myönteistä tunneilmaisua sisältäviä. Myönteinen tunne virittää hermostoa lyhyemmän 

aikaa kuin kielteinen (Brosschot & Thayer, 2003; Anttonen & Surakka, 2005), minkä vuoksi olisi 

tärkeää jatkossa tarkastella eri valenssien yhtenäistymisen hetkiä toisistaan erillisinä. Pyrimme 

valitsemaan yhtenäistymisen hetkiä, joissa olisi selkeä alkamiskohta, mutta luonnollisessa 

vuorovaikutustilanteessa on lähes mahdotonta löytää tilanteita, jossa kaikilla olisi tismalleen saman 

valenssin tunneilmaisua. Myös yhtenäistymisen hetkiä edeltävät aikajaksot ja niiden jälkeiset 

sisälsivät myös vaihtelevasti tunneilmaisua, vaikkakin satunnaisesti, ei yhtenäisesti. Tämä on voinut 

vaikuttaa tuloksiin, mutta asetelmassamme, joka oli aito etävälitteinen ryhmäkeskustelutilanne, ei 

olisi ollut mahdollista tai järkevää yrittää kontrolloida tätä. 



33 
 

Viimeisenä tutkimme tunneilmaisujen määrän yhteyttä osallistujien antamaan 

yhteistyösuhdearvioon. Korrelaation pohjalta todettiin, ettei tunneilmaisun määrä vaikuttanut olevan 

yhteydessä annettuihin yhteistyösuhdearvioihin. Näin ollen tuloksemme ei ollut linjassa 

hypoteesimme kanssa, joka perustui aiempiin tutkimuksiin työnohjauskontekstin ulkopuolelta (Peper 

& Yang, 2021; Baker ym. 2020; Sprecher, 2014; Rößler ym., 2021, Kiema ym., 2014). Tämän 

tutkimuksen asetelmassa käytetyn arviointilomakkeen soveltuvuus ryhmätyönohjaukseen tulisi vielä 

todentaa yksinkertaisemmassa tutkimusasetelmassa. Emme löytäneet aiempaa tutkimusta 

arviointilomakkeen käytöstä etävälitteisessä ryhmäasetelmassa.  

Etävälitteisessä vuorovaikutuksessa tietyt vuorovaikutuksen piirteet korostuvat. Vaikka 

tutkimusasetelmamme keskustelutilanne oli aito, ohjaajan rooli vaikutti aineistossa korostuvan 

tunneilmapiirin rakentumisessa ja keskustelun ylläpitämisessä. Hienovaraisempien sosiaalisten 

vihjeiden puuttuessa ja äänen ja videokuvan viiveen vuoksi esimerkiksi puheenvuoron ottaminen 

spontaanisti on etävälitteisesti vaikeampaa kuin kasvokkain (Roberts ym., 2011). Ajatus saa tukea 

aineistossamme, sillä ohjaajat jakoivat tutkimuksessa puheenvuoroja aktiivisesti. Kasvokkain käyty 

vuorovaikutus eroaa videovälitteisestä vuorovaikutuksesta (Fullwood, 2007; Riedl, 2021; Roberts 

ym., 2011; Kock, 2005; Bailenson ym., 2021) ja siksi työnohjaajien olisi tärkeää tiedostaa, etteivät 

kaikki kasvokkain toteutetut menetelmät välttämättä toimi videovälitteisessä ryhmässä. Ohjaajat 

saivat itse määritellä millaisia menetelmiä käyttävät, ja vaikka kummankin ohjaajan istunnot 

noudattivat samankaltaista rakennetta, oli ohjaajien vuorovaikutustyyleissä havaittavissa eroa 

varsinkin tunneilmaisujen määrässä. Tutkimuksessa ei ollut tiedossa, minkä verran mukana olleilla 

työnohjaajilla oli aiempaa kokemusta juuri videovälitteisestä työnohjauksesta.  

Raportoimalla havaintomme muodostamme suuntaa jatkotutkimuksia ajatellen. Tulosten 

tulkinta tulee kuitenkin suorittaa harkiten. Suuremmilla otoksilla ja valenssien voimakkuutta 

mittaamalla voitaisiin varmentaa suuntaa antavien tulostemme todenpitävyys ja saada 

yleistettävämpää tietoa ilmiöstä.  

 

 

4.2 Vahvuudet ja rajoitukset 

 

 

Tutkimusasetelman rajoituksena on poikkileikkausasetelma, ja tarkastelun rajoittuminen istuntojen 

työskentelyosuuteen. Tarkastelun ulkopuolelle jää istuntojen aloitus ja lopetus, joilla voi olla 

merkittävä vaikutus istunnon yhteistyösuhdearvioinnin kannalta. Vahvuutena taas on asetelman aito 

työnohjaustilanne, jossa kaikki mittaustoimenpiteet voitiin toteuttaa etänä. Näin saadaan 
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ainutlaatuista tietoa etävälitteisesti järjestetystä ryhmätyönohjaustilanteesta sekä etävälitteisesti 

tehtävän tutkimuksen erityispiirteistä. Täysin etävälitteisellä asetelmalla ei ole aikaisemmin juurikaan 

tutkittu vuorovaikutusta. Asetelman monimenetelmäisyys ja sitä kautta aineiston monipuolisuus oli 

samalla sekä haaste että rikkaus: puuttuvaa tietoa oli tallennusten epäonnistumisten vuoksi ja 

tutkittavien ohjeistus etävälitteisesti vei ajallisia resursseja, mutta aineisto mahdollisti 

vuorovaikutuksen monitahoisen tutkimisen. Pienestä koostaan huolimatta aineisto mahdollisti 

tilastollisen testauksen. Tuloksiin täytyy kuitenkin suhtautua suuntaa antavina, eikä niiden perusteella 

voida tehdä yleistyksiä suurempaan populaatioon, mikä ei ollutkaan tutkimuksemme tavoite. 

Toisaalta suuremmalla otoskoolla tarkasteltuna voisi olla, että ilmiöt olisivat todennettavissa 

tilastollisesti.  

Tunneilmaisujen mittaaminen havainnointimenetelmällä sisältää haasteita reliabiliteetin 

näkökulmasta. Voi olla, että samasta aineistosta muiden toteuttama tunneilmaisujen havainnointi 

poikkeaisi tämän tutkimuksen tuloksista niiden laadullisen luonteensa vuoksi. Luokitteluun toi 

haasteita muun muassa se, että usein neutraali ilmaisu saattoi muistuttaa läheisesti kielteistä 

tunneilmaisua.  Havaintomme tukivat Ekmanin ja Friesenin (2003) käsitystä siitä, että näkyvät 

tunneilmaisut kestävät yleensä vain noin viidestä kymmeneen sekuntia. Meillä ei ollut saatavilla 

osallistujien omaa subjektiivista käsitystä tunnetiloista, joten tunneannotointien vertailua osallistujien 

omiin subjektiivisiin tunnekokemuksiin ei voida tehdä (Ekman & Friesen, 2003). Aineistossamme oli 

laaja kirjo tunneilmaisujen voimakkuuksia, joten joissain kohdissa pysähdyimme miettimään, oliko 

tunneilmaisu riittävän voimakas eroamaan neutraalista ilmaisusta. Oli myös vaikea määritellä, 

liittyikö kasvojen ilmeet suoranaisesti tunteisiin, ja mikäli liittyivät, reagoiko hän tilanteessa olleeseen 

keskusteluun vai oliko hänen ajatuksensa muualla. Etäasetelmassa haasteita tunneilmaisujen 

havainnoinnille luo liikkeen rajoittuneisuus (Ekman & Friesen, 2003; Laitinen & Valo, 2016) kuten 

videokuvassa näkyvillä pysyminen, kehonliikkeiden näkyminen (Meeren ym., 2005) ja 

pulssioksimetrimittarin tuomat rajoitteet. Asetelmassa on kuitenkin mahdollisuus saada lisää tietoa 

juuri videovälitteisesti tapahtuvasta vuorovaikutuksesta ja tunneilmaisun havainnoinnin 

erityispiirteistä, joihin edellä mainitut vuorovaikutuksen rajoitteet kuuluvat. Rajoittunut tunneilmaisu 

voi myös hillitä muiden tutkittavien tunneilmaisua, koska omaan viestimiseen ei saada vastakaikua 

samalla tavalla kuin kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. On myös mahdollista, että tutkittavien 

tietoisuus istuntojen tallentamisesta vaikuttaa heidän käytökseensä ja tunneilmaisuunsa rajoittavasti. 

Tunneilmaisujen havainnoinnin luotettavuutta tukee kuitenkin se, että liikkuvasta kuvasta tunteiden 

tunnistaminen on luotettavampaa kuin staattisesta kuvasta tarkastelu (Biele & Grabowska, 2006), ja 

kasvojen ilmeillä on selkeät yhteydet valensseihin (Ekman & Friesen, 2003). Jatkotutkimuksissa 
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voitaisiin pohtia, pystytäänkö osallistujien subjektiivisia kokemuksia kartoittamaan lisäksi 

esimerkiksi kyselylomakkeella.  

Pulssioksimetrimittaus ja muut tutkimusasetelmaan liittyvät valmistelut itsessään olivat 

joillekin osallistujille stressitekijä, mikä voi vaikuttaa mittaustuloksiin. Toisaalta istunnon 

ulkopuolisia vaikutuksia pyrittiin kontrolloimaan istunnon alussa pidettävällä rauhoittumishetkellä, 

ja tutkimusavustajat olivat neuvomassa tutkittavia tietojen käsittelyssä ennen ja jälkeen istunnon. 

Osassa istuntoja joidenkin osallistujien pulssioksimetrimittaukset olivat epäonnistuneet, mikä 

huomioitiin tutkimusasetelmassa siten, että valitsimme istuntoja, joissa mahdollisimman monelta 

osallistujalta oli saatavilla sykeaineistoa. Pulssioksimetrimittauksen aikana tulisi pysyä paikoillaan, 

jotta tulokset olisivat mahdollisimman luotettavia, mutta videomateriaalin analyysissä oli 

havaittavissa ainakin osalla osallistujista selkeää liikehdintää istunnon aikana. Tämän mahdollisia 

vaikutuksia on mahdoton sanoa, tai onko liikkeen rajoittaminen vaikuttanut osallistujan 

käyttäytymiseen poikkeavalla tavalla.  

HRV tunteiden ilmentäjänä pulssioksimetrillä mitattuna vaikuttaa reagoivan vain tarpeeksi 

voimakkaaseen tunnetilaan (Choi ym., 2017).  Aineistossamme suuri osa tunneilmaisuista oli melko 

lieviä ja paikoitellen myös hyvin lyhytkestoisia (vain muutaman sekunnin mittaisia) joten voi olla, 

että merkitseviä yhteyksiä jäi puuttumaan siksi, etteivät tunneilmaisut olleet riittävän voimakkaita tai 

pitkäkestoisia näkyäkseen sykevälivaihtelussa. Shaffer ja Ginsberg (2017) painottavat 

mittauskontekstin tärkeyttä: Mittauksen pituudessa on huomioitava niihin sopivat parametrit. 

Tutkimuksessamme käytetty RMSSD-arvo oli sykevälivaihtelun tarkkailuun sopivin vaihtoehto 

aineistoomme nähden. Mitattavien sukupuolen lisäksi ikä ja terveydellinen tila olisivat tärkeää 

taustatietoa sykettä ja sykevälivaihtelua tarkastellessa. Baseline-arvojen mittaaminen olisi tärkeää, 

jotta sykevälivaihtelua voitaisiin mahdollisimman luotettavasti vertailla. Tutkimuksessamme 

varsinaista erikseen toteutettua baseline-arvoa ei ollut saatavilla, vaan vertasimme tunnepitoisen 

ilmaisun aikaista sykettä ja sykevälivaihtelua jokaisen osallistujan omiin neutraalin ilmaisun aikaisiin 

sykearvoihin. Lisäksi huomioitavaa on, että puheen vaikutusta sykkeeseen ei tutkimuksessamme 

kontrolloitu. 

Osallistujien määrä vaihtelee analyyseissä puuttuvan tiedon vuoksi ja siksi, että kaikilla ei 

välttämättä ollut näkyvissä kaikkien valenssien mukaista tunneilmaisua. Koska sykkeet ja 

sykevälivaihtelut ovat hyvin yksilöllisiä eivätkä sellaisenaan verrattavissa henkilöiden välillä, 

tutkimuksessa hyödynnettiin vakioituja muuttujia. Näin sykkeet ja sykevälivaihtelut ovat paremmin 

verrannollisia ryhmätasolla. Rajoituksena on muun muassa se, että osallistujat eivät ole 

riippumattomia toisistaan. Työnohjausryhmällä on vaikutusta mittauksiin, sillä osa osallistujista on 

ollut samassa istunnossa, jakaneet sen aiheet, ryhmädynamiikan ja ilmapiirin. Osallistujat eivät kaikki 
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olleet entuudestaan tuttuja toisilleen, millä voi olla vaikutusta ryhmädynamiikkaan ja ryhmässä 

koettuun turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteisiin. Etäpalaverit on todettu toimiviksi 

tilanteissa, joissa osallistujat olivat toisilleen tuttuja tai jopa tavanneet aiemmin kasvokkain 

(Denstadli ym., 2012). Jatkossa olisi tärkeä tarkastella myös ryhmäkoon merkitystä etävälitteisissä 

ryhmätapaamisissa, jotta pystyttäisiin määrittelemään mikä ryhmäkoko olisi ideaali etävälitteiseen 

työskentelyyn tunneilmapiirin, vuorovaikutuksen ja koetun yhteenkuuluvuuden kannalta. Silloin 

voitaisiin paremmin ottaa huomioon suuren tai pienen ryhmän vuorovaikutukselliset haasteet, ja 

miten niitä voisi paikata. Ryhmän vaikutusta ei pystytty kontrolloimaan tilastollisissa analyyseissä 

pienen otoskoon vuoksi - joissakin ryhmissä syketietoa oli vain muutamalta osallistujalta. 

Tunneilmaisujen yhtenäistymistä tutkiessa tulokset eivät välttämättä nousseet tilastollisesti 

merkitseviksi niissä esiintyneiden valenssien epätasapainon vuoksi. Jatkotutkimuksissa voitaisiin 

keskittyä tunneilmaisujen yhtenäistymiseen valensseittain. Myös tunneilmaisun yhtenäistymisen 

hetkien kestojen suuri vaihtelu voi selittää sitä, että tulokset eivät saavuttaneet tilastollista 

merkitsevyyttä. Yhtenäistymisen hetkien vähimmäispituus oli kaksi minuuttia, ja pisin kesti lähes 10 

minuuttia. Pisimmän yhtenäistymisen hetken ennen ja jälkeen -mittauksiin on sisältynyt väkisinkin 

tutkittavien tunneilmaisuja, jotka voivat heikentää aikapisteiden välisiä eroja. 

Sykevälivaihtelutarkastelun vuoksi oli valittava vähintään 2 minuutin mittaisia pätkiä, vaikka selkeä 

yhtenäistymisen hetki kestäisi vain esimerkiksi 20 sekuntia. Yhdessä istunnoista vain yksi synkronian 

hetki, sen osalta muuttujat perustuvat siis vain yhteen tilanteeseen, kun taas muissa oli 4–7 synkronian 

hetkeä.  

Yhteistyösuhdetta mitattiin itsearvioinnilla, mikä on aina tulosten tulkinnassa huomioitava 

seikka, sillä itsearvioinnit eivät ole täysin verrannollisia keskenään. Asetelmassamme 

yhteistyösuhteen mittaaminen ei ollut täysin yksiselitteistä, sillä käytetty yhteistyösuhdemittari on 

suunniteltu ja normitettu kahdenkeskisiin psykoterapiaistuntoihin (Duncan, 2003). SRS-kyselyä on 

käytetty myös ryhmätilanteiden arviointiin, mutta käyttämässämme kyselyaineistossa ei ollut 

määritelty tulisiko tutkittavien arvioida yhteistyösuhdettaan pelkästään ohjaajaan tai muihin 

osallistujiin vai koko ryhmädynamiikkaa arvioiden. Voi olla, että osa tutkittavista on vastannut 

kyselylomakkeeseen eri kriteerein. On myös mahdollista, että osallistuja ei ole keskittynyt tai 

osallistunut aktiivisesti käytyyn keskusteluun, vaan esimerkiksi passiivisesti istunut ruudun edessä 

tai tehnyt jotakin muuta tietokoneellaan, mikä on voinut vaikuttaa osallistujan yhteistyösuhdearvioon. 

 

 

 

 



37 
 

4.3 Johtopäätökset 

 

 

Tutkimuksessamme havaitsimme, että vuorovaikutusta voidaan tutkia videovälitteisesti 

työnohjauskontekstissa ja tutkimusta voidaan toteuttaa täysin etävälitteisesti. Etävälitteinen 

aineistonkeruu on kuitenkin herkkä teknisille ongelmille ja tuo erityishaasteita tutkittavien 

ohjeistamiseen. Vaikuttaisi siltä, että tunneilmaisu etävälitteisesti voi olla parhaimmillaan 

kasvokkaisen vuorovaikutuksen tavoin monipuolista ja että valenssiltaan ristiriitainen tunneilmaisu 

virittää autonomista hermostoa myönteistä ja kielteistä voimakkaammin. Tutkimusaihe on tärkeä, 

koska videovälitteisessä vuorovaikutuksessa näkyvien tunneilmaisujen merkitys korostuu viestinnän 

perustuessa pääasiassa kasvojen alueen vihjeisiin (Bailenson, 2021). Kun viestinnällisiä vihjeitä on 

tarjolla vain vähän, niiden merkitys korostuu (Walther ym., 2015). Tutkimuksen tarkoituksena oli 

yleistettävyyden sijaan saada tietoa ilmiöstä ja selkiyttää jatkotutkimuskohteita. Aineistomme 

kahdella ohjaajalla oli hyvin erilaiset vuorovaikutustyylit ja heräsi kysymys siitä, kuinka suuri 

vaikutus ohjaajan roolilla on tunneilmaston kannalta. Koska ohjaaja selitti tunneilmaisujen määrästä 

valtaosan, olisi tärkeää tutkia ohjaajan vaikutusta tunne- ja vuorovaikutusilmapiirin luojana 

nimenomaan etävälitteisessä vuorovaikutuksessa. Tunneilmaisun yhtenäistymisen hetkien aikana 

käytävää keskustelua olisi mielekästä tutkia tarkemmin laadullisesti etävälitteisessä työnohjauksessa. 

Yhtenäistymisen hetkiä voisi myös kuvata jatkotutkimuksissa tarkemmilla menetelmillä esimerkiksi 

hermostollisen synkronian avulla ja valensseittain.  Jatkossa pitkittäisasetelma mahdollistaisi 

yhteistyösuhteen laadun arvioimisen koko työnohjausprosessin ajalta. Tunneilmaisujen lisäksi 

yhteistyösuhdetta tutkiessa olisi hyvä huomioida puheenvuorojen määrä osana aktiivista istuntoon 

osallistumista. Tulosten perusteella olisi mahdollista nimetä konkreettisia keinoja, miten 

etäasetelman kuormitusta voitaisiin vähentää ja hyödyllisyyttä lisätä.  
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6 LIITE 
 

 

Arviointilomake 

 

Tutkimuksessa hyödynnetyssä sähköisessä arviointilomakkeessa pyydettiin vastaamaan viiteen 

kysymykseen asteikolla 1-10: 

1. Oletko viime aikoina tuntenut työtilanteesi kuormittavaksi? (1= en lainkaan, 10= erittäin 

paljon) 

2. Arvioisitko tämänkertaisen keskustelun yhteistyösuhdetta. Ympyröi se numero, joka 

parhaiten kuvaa Sinun kokemustasi. (1= En kokenut tulevani kuulluksi, ymmärretyksi ja 

kunnioitetuksi, 10= Tulin kuulluksi, minua ymmärrettiin ja kunnioitettiin) 

3. Arvioisitko tämänkertaisen keskustelun aiheita ja tavoitteita. Ympyröi se numero, joka 

parhaiten kuvaa Sinun kokemustasi. (1= Me emme työstäneet niitä aiheita, joita olisin 

halunnut, emmekä keskustelleet niistä aiheista, joista olisin halunnut; 10=Me työskentelimme 

ja keskustelimme toivomistani aiheista) 

4. Arvioisitko tämänkertaisen keskustelun työskentelytapoja ja menetelmiä. Ympyröi se 

numero, joka parhaiten kuvaa Sinun kokemustasi. (1= Työnohjaajan työtapa ei sopinut 

minulle, 10= Työnohjaajan työtapa sopi minulle hyvin) 

5. Mikä on yleisarviosi tämänpäiväisestä keskustelusta? (1= Tämän päivän keskustelusta 

puuttui jotain olennaista, 10= Yleisesti ottaen käyty keskustelu oli hyvä) 

Lisäksi kahdella avoimella kysymyksellä tiedusteltiin: 

6. Oliko työnohjauskeskustelussa jokin kohta, joka tuntui sinusta stressaavalta ja 

kuormittavalta? Jos oli, kuvaile lyhyesti kyseistä hetkeä: missä kohdassa (noin-arvio) 

istuntoa se tapahtui, mitä aihetta silloin käsiteltiin, ja mikä teki kyseisestä kohdasta 

kuormittavan? 

7. Mikä oli mielestäsi tärkein, hyödyllisin tai sinua auttavin hetki tämän 

työnohjauskeskustelun aikana? Kuvaile lyhyesti tätä hetkeä: mitä siinä tapahtui, miksi se oli 

tärkeä, missä kohdassa (noin-arvio) keskustelua se tapahtui. 

Arviointilomakkeen kysymykset 2–5 muodostavat SRS-kyselyn (Session rating scale) eli 

yhteistyösuhdetta mittaavan kysymyssarjan (Duncan, 2003). SRS-kysely on tiivis neliosainen kysely, 

jonka vuoksi se soveltuu hyvin allianssin mittaamiseen istuntokohtaisesti (Duncan ym., 2003). 

Kysymysten 1, 6 ja 7 vastauksia ei hyödynnetty tässä tutkimuksessa. 

 

 

 


