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Tutkimusaineiston kerääminen ja analysointi 
monipuolisia digitaalisia keinoja hyödyntäen. 
Esimerkkinä Tunne-etsivät-
tutkimushankekokonaisuus 

Kerttu Huttunen 

Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta, logopedian tutkimusyksikkö ja 

Lapsenkielen tutkimuskeskus 

 

Tiivistelmä 

Digitaaliset pelit kuuluvat nykyään kiinteänä osana lasten elämään – niiden 

pelaaminen on yksi nykylasten leikin muoto. Sähköisiä, vuorovaikutteisia pelejä 

käytetään yhä enemmän myös kommunikointihäiriöisten lasten kuntoutuksessa, 

sillä mielenkiintoisten pelien avulla saadaan ylläpidettyä lasten 

harjoittelumotivaatiota ja harjoitteluun voi sisällyttää loputtoman määrän toistoja. 

Digitaaliset pelit soveltuvat erityisen hyvin autismikirjon lasten kuntoutukseen.  

Monitieteisessä neljän suomalaisen yliopiston hankkeena toteutettavassa 

Tunne-etsivät-tutkimuskokonaisuudessa tuetaan lasten kielellisiä ja 

sosioemotionaalisia taitoja, erityisesti lasten kykyä tunnistaa tunteita kasvoilta, 

puheesta ja sosiaalisista vuorovaikutustilanteista. Tukeminen tapahtuu hankkeessa 

laaditun, verkossa pelattavan Tunne-etsivät-pelin avulla. Kyseinen peli on tähän 

saakka laajin ja monipuolisin Suomessa tunteiden tunnistustaitojen 

harjaannuttamiseen laadittu sähköinen materiaali.  

Kommunikointihäiriöisiä lapsia koskevassa hankkeen osassa tutkitaan, 

voidaanko digitaalisen pelin avulla vahvistaa lasten kielellisiä ja 

sosioemotionaalisia taitoja ja erityisesti, voidaanko pelin avulla parantaa lasten 

kykyä tunnistaa tunteita. Jyväskylän yliopistossa väitöskirjahankkeena 

toteutuvassa osassa taas keskitytään siihen, miten peli toimii yhteisöllisen 

oppimisen välineenä: millaista on yhteisöllinen oppiminen ja millaista 

vuorovaikutusta tyypillisesti kehittyvien lasten kesken syntyy, kun he pelaavat 

peliä internetissä yhdessä toisen lapsen kanssa.  

Tässä artikkelissa kuvataan digitaalisen Tunne-etsivät-verkkopelin kahden 

tutkimusversion ominaisuuksia. Nämä tutkimusversiot kehitettiin 

hankekokonaisuuden kahden osahankkeen aineistonkeruuta varten. Lisäksi 

kuvataan näiden osahankkeiden digitaalista aineistonkeruuta ja analysointia.   
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Hankkeen tutkimusaineistona on lasten suoriutuminen kielellisiä, kognitiivisia 

ja tunteiden tunnistamisen ja tuoton taitoja kartoittavissa tehtävissä ja testeissä. 

Tutkittavana oli 55 lasta, joilla oli joko autismikirjon häiriö, ADHD, 

kehityksellinen kielihäiriö tai kuulovika. Näiltä lapsilta tutkittiin mm. tuottava 

sanavarasto, lyhytaikainen muisti, mielen teorian taidot sekä kerrontataidot. Lisäksi 

tutkittiin keskittymiskykyä ja reaktionopeutta sekä tunteiden tunnistus- ja 

tuottokykyä. Aineistonkeruussa hyödynnettiin näillä alueilla keskeisinä ärsykkeinä 

digitaalisia materiaaleja. Lapset mm. tekivät hankkeessa laaditun, tietokoneella 

tehtävän reaktioaikatestin sekä nimesivät ja tuottivat ilmeitä ja äänensävyjä heille 

tietokoneella esitettyjen valokuvien, videoleikkeiden ja äänitiedostojen pohjalta. 

Testaushetket videoitiin ja myös tallennettiin Zoom-äänitallentimella 

äänitiedostoiksi ennen pelaamisinterventiota ja sen jälkeen. Tunne-etsivät-pelin 

lokitiedostoista kerättiin tieto kunkin lapsen harjoitusmääristä eli kertyneestä 

pelaamisajasta ja myös eri tehtävissä onnistumisesta ja kunkin tehtävän 

suorittamiseen kuluneesta ajasta.  

Tausta-aineistoksi kerättiin 109 tyypillisesti kehittyvän lapsen 

suoriutumistulokset edellä kuvatuissa mielen teorian ja tunteiden tunnistuskyvyn 

testeissä ja tehtävissä. Väitöskirjahankkeessa puolestaan videoitiin 

vuorovaikutuksen ja mm. paripelaamistyyppien ja niiden muutosten analysointia 

varten 16 tyypillisesti kehittyvän lapsen Tunne-etsivät-pelin pelaamista toisen 

lapsen kanssa parina.  

Tutkimusaineisto on nyt kerätty ja se on analyysivaiheessa. Osa tuloksista on 

jo raportoitu. Videoituja testaustilanteita on hyödynnetty eri testien ja tehtävien 

pisteytyksessä tai pisteytyksen tarkistamisessa. Niiden avulla on myös litteroitu 

lasten kuvasarjakerrontatehtävässä tuottamat kertomukset ja lasten sanallinen ja ei-

sanallinen vuorovaikutus paripelaamishetkissä. Videoista havainnoidaan myös 

eleiden käyttöä kuvasarjakerronnassa. Äänitiedostoista puolestaan analysoidaan 

kuvasarjakerrontatehtävässä sitä, miten lapset käyttävät prosodiikkaa tunteiden ja 

muiden mielentilailmausten korostamiseen.  

Edellä kuvatut tutkimushankkeet edustavat monitieteisiä ja moniammatillisia 

tutkimuskokonaisuuksia, joissa aineistoja kerätään digitaalisesti, ja aineistot myös 

analysoidaan monipuolisia sähköisiä työkaluja käyttäen. Olennaista on myös eri 

tieteenaloja edustavien tutkijoiden yhteistyö, toisilta oppiminen ja toisten 

tieteenalojen tutkimustyökaluihin tutustuminen ja niiden hyödyntäminen. Lopuksi 

artikkelissa kuvataan laajojen digitaalisten aineistojen keräämiseen, analysointiin 

ja säilyttämiseen liittyviä kokemuksia.  



203 

 

Asiasanat: digitaaliset pelit, digitaaliset ihmistieteet, digitaaliset tallenteet, 

kielelliset häiriöt, kuntoutus, pelit, tietokoneavusteisuus, tunteet, tunnetaidot, 

verkkopelit, viestintä 

 

1 Tutkimusaineiston digitaalinen kerääminen 
ja analysointi 

Seuraavassa kuvataan tutkimushankekokonaisuutta, jonka lähtökohtana on lasten 

tunteiden tunnistustaitojen ja muiden sosioemotionaalisten taitojen tukemiseen 

tarkoitettu Tunne-etsivät-peli ja siihen liittyvä tutkimustyö.  

1.1 Digitaalisuuden hyödyntäminen aineistonkeruussa 

Lasten sosioemotionaalisia taitoja tutkittaessa Tunne-etsivät-hankkeessa kerättiin 

aineistoa sekä erilaisin kielenkehitystä, mielen teorian ja tunnetaitoja mittaavin 

testein ja tehtävin että Tunne-etsivät-pelin lokitiedostoja hyödyntämällä. 

Kommunikointihäiriöisiä lapsia koskevassa tutkimushankkeen osassa 

yhteensä 35 lasta pelasi noin tunnin viikossa kahden kuukauden ajan hankkeessa 

laadittua, Opetushallituksen tuottamaa ja sen verkkosivuilla pelattavaa Tunne-

etsivät-peliä (Huttunen, Hyvärinen, Laakso, Parkas & Waaramaa, 2015). Esimerkki 

pelin Tunne-etsivien toimistosta on kuvassa 1. 
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 Tunne-etsivät-pelin toimisto, josta pelaajat voivat valita ns. toimisto- ja 

kenttätehtäviä. Myös Tunnetutka-hahmo neuvoo seuraavan pelattavaksi aukeavan 

tehtävän. 

 

Pelin kaikkiin osiin pääsee keskitetysti verkko-osoitteen 

https://www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/tunne_etsivat kautta. Pelistä erillisinä 

pelattaviksi omaan valikkoonsa irrotetut 23 minipeliä löytyvät sen lisäksi myös 

verkko-osoitteesta https://tunneetsivat3.oph.oodles.fi/minipelit.html ja Tarina-

tuubi-sarjakuvakone puolestaan erillisenä osoitteesta https://tarinatuubi.oodles.fi/. 

Tunne-etsivät-peli on sarjakuvapohjainen, mutta vuorovaikutteinen siten, että 

pelaaja saa runsaasti kannustusta ja myös palautetta tekemistään valinnoista 

(esimerkiksi, oliko vastaus oikein vai väärin).  

Jokaiselle peliä pelaamaan pyydetylle eli koeryhmään kuuluvalle lapselle 

annettiin yksilölliset tunnukset peliin kirjautumiseksi. Näiden pelaajatunnusten 

käyttäminen johti pelaajan automaattisesti pelaamaan pelin tutkimusversiota, joka 

muokattiin tutkimusaineiston keräämistä varten tietyiltä taustaominaisuuksiltaan 

erilaiseksi Opetushallituksen tuottamaan Tunne-etsivät-peliin verrattuna. 

Vanhempia kehotettiin olemaan läsnä pelaamishetkissä ja kytkevän pelin sisältöjä 

keskustelemalla lapsen arjen tapahtumiin. Vanhemmille ja tarvittaessa lapsen 

puheterapeutille tai esimerkiksi opettajalle annettiin seurantatunnus, jonka avulla 

aikuisen oli mahdollista nähdä pelin tutkimusversion analytiikkasivustolta 

reaaliaikaisesti, kauanko lapsi oli kullakin kahdeksasta peliviikosta peliä pelannut. 

Kunkin yksilöllisen seurantatunnuksen avulla oli mahdollista nähdä vain yhden 



205 

 

tietyn lapsen pelaamistilastot. Tavoitteena oli, että lapset olisivat pelanneet peliä 

vähintään tunnin, mutta enintään kaksi tuntia viikossa. Näin tavoiteltiin tiettyä 

kuntoutuksen määrää eli ”annosta”.  

Tutkijoilla oli puolestaan käytössään kirjautumistunnukset, joiden avulla he 

pystyivät seuraamaan samoin reaaliajassa jokaisen koeryhmän lapsen kertynyttä 

peliaikaa. Mikäli tunnin minimipelaamisaika ei ollut vielä täyttynyt perjantaina, 

lapsen vanhemmille lähetettiin asiasta tekstiviesti ja pyyntö, että he pyytäisivät 

lasta vielä pelaamaan tai pelaisivat lapsen kanssa Tunne-etsivät-peliä 

viikonloppuna niin, että pelin minimipelaamisaika tulisi täyteen viimeistään 

sunnuntai-iltana. Mikäli lapsi pelasi jollakin viikolla peliä enemmän kuin oli 

tavoitteena, peli katkesi automaattisesti silloin, kun peliaikaa oli kertynyt kaksi 

tuntia. Lapsi sai kuitenkin pelata ajan täyttyessä pelattavana olleen pelin osan 

loppuun. Pelaamisajat ja pelissä onnistuminen (vastaukset ja vastaamiseen kulunut 

aika) kirjautuivat automaattisesti pelin lokitiedostoihin niin, että pelin 

tutkimusversion tuottamat Excel-tiedostot olivat nimettyinä kunkin 

pelaajatunnuksen mukaisesti. Excel-tiedostoista tieto on helposti siirrettävissä 

esimerkiksi SPSS-tilasto-ohjelmaan tarkempia analyysejä varten. 

Kommunikointihäiriöisiä lapsia oli tutkimuksessa mukana yhteensä 55. Peliä 

pelanneista lapsista 30:lla oli jokin neurokehityksellinen häiriö: autismikirjon 

diagnoosi (useimmiten Aspergerin oireyhtymä), ADHD, kehityksellinen kielihäiriö 

tai joillakin jopa kaikki nämä diagnoosit. Heidän verrokkiryhmänään toimi 20 lasta, 

joilla oli samoin yksi tai useampi edellä mainituista diagnooseista. Verrokkiryhmän 

jäsenet eivät kuitenkaan vielä tutkimusaineiston keruuaikana pelanneet peliä, vaan 

heille tehtiin vain alku- ja loppumittaukset. Heille kerrottiin, että tutkimusaineiston 

keräämisen jälkeen peliä sai pelata vapaasti.   

Verrokkiryhmän avulla pyrittiin selvittämään, kuinka suuri rooli 

testioppimisella ja lapsen taitojen luonnollisella kypsymisellä voi olla lasten eri 

mittauksissa saamissa tunteiden tunnistustuloksissa. Lisäksi peliä pelasi viisi 

kuulovammaista lasta, joista kaksi käytti kuulokojeita ja kolme sisäkorvaistutteita. 

Kaikki edellä mainitut 55 lasta olivat iältään 6–10-vuotiaita.  

Vertailukohdaksi kerättiin tiedot myös 109 saman ikäisen, tyypillisesti 

kehittyvän lapsen tunteiden tunnistus- ja tuottokyvystä, jotta tiedettäisiin, 

poikkesivatko kommunikointihäiriöisten lasten tunnetaidot heidän tyypillisesti 

kehittyvien ikätovereidensa taidoista.  

Yhteensä 55 kommunikointihäiriöiseltä lapselta ja suurimmalta osalta 

tyypillisesti kehittyvistä ikäverrokeista tutkittiin (pelaamisesta erillisessä 
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testaustilanteessa) keskittymistä, toiminnanohjausta ja reaktionopeutta noin kaksi 

minuuttia kestävän reaktioaikatestin avulla. Se ohjelmoitiin tutkimushankkeessa ns. 

two-choice reaction-time task -tyyppiseksi tehtäväksi niin, että tietokoneen 

näytölle ilmaantui satunnaisesti yhdestä kolmeen sekunnin välein vasempaan 

reunaan suurikokoinen numero yksi tai oikeaan reunaan numero kaksi (kuva 2). 

Numeron ilmaannuttua tietokoneen näytölle lapsen tehtävänä oli painaa 

näppäimistöllä vastaavia eli vasemmalle tai oikealle osoittavia nuolinäppäimiä niin 

nopeasti kuin mahdollista. Ohjelma laski tulokset eli tunnistustarkkuuden ja 

vastausnopeuden keskiarvon ja keskihajonnan.  

 

 Lapsi tekemässä reaktioaikatestiä. 

Reaktioaikatestin tekemisen lisäksi lapsia pyydettiin tekemään vielä monia 

muitakin digitaalisuuteen perustuvia tehtäviä. Tunteiden tunnistustaitojen 

kartoittamiseen kasvoilta eli ilmeiden tunnistamiseen käytettiin digitaalisen FEFA 

2 -testin Kasvot-osatestiä (Bölte, Ollikainen, Feineis-Matthews & Poustka, 2013). 

Testin kolme lisenssiä ostettiin aineistonkeruuta varten Karoliinisesta Instituutista 

Tukholmasta. Ohjelma laski automaattisesti oikeiden vastausten yhteismäärän, 

kaikkien mukana olleiden seitsemän eri tunteen oikeiden vastausten määrän ja 

lisäksi kunkin tunteen tunnistamiseen kuluneen ajan. Lapset myös nimesivät ja 

tuottivat ilmeitä ja äänensävyjä heille tietokoneella esitettyjen valokuvien, 

videoleikkeiden ja äänitiedostojen pohjalta.  

Koska kommunikoinnissa tarvitaan sekä vastaanoton että tuoton taitoja, 

lapsilta ei sen vuoksi tutkittu pelkästään kielellisiä taitoja ja tunteiden 

tunnistustaitoja (ks. kuva 3), vaan myös kyky tuottaa ilmeitä ja tunteisiin liittyviä 
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äänensävyjä. Erityisesti autismikirjon lasten on usein vaikea tuottaa sosiaaliseen 

vuorovaikutustilanteeseen sopivia ilmeitä (Rodgers ym., 2015) ja äänensävyjä. 

Lasten tuottamia ilmeitä kerättäessä imitoitavat kuvat näytettiin useimmiten 

paperivalokuvista videokameran takaa, sillä siten lapsi saatiin katsomaan suoraan 

kameraan ja hänen ilmeistään saatiin näin hyvä tallenne. Kaikki testaushetket 

nimittäin videoitiin, ja lisäksi ne tallennettiin Zoom H2N -äänitallentimella 

äänitiedostoiksi myöhempiä määrällisiä ja laadullisia analyysivaiheita varten. 

Äänitallennin sijoitettiin lapsen eteen pöydälle noin 30 cm päähän lapsesta. Zoom-

tallentimessa on viisi sisäistä mikrofonia. Niiden suuntakuvioksi valittiin eteenpäin 

suuntautunut suuntakeila. Äänitiedostot tallennettiin pakkaamattomassa 

aaltomuodossa (.wav) bittisyvyydellä 16 ja 44 100 Hz:n näytteenottotaajuudella. 

 Esimerkki tunteiden tunnistustehtävissä käytetyistä ärsykekuvista. Lapsen piti 

monivalintatehtävässä kertoa, mikä neljästä valintavaihtoehdoksi annetusta tunteesta 

on kulloinkin kyseessä. 

Keskeiset Tunne-etsivät pelin vaikuttavuutta koskevat tulokset on julkaistu laajassa, 

avoimesti saatavilla olevassa tutkimusraportissa (Huttunen, Kosonen, Waaramaa & 

Laakso, 2018), ja aiheesta on parhaillaan työstettävänä useita tutkimusartikkeleita 

(mm. Löytömäki, Ohtonen, Laakso & Huttunen, käsikirjoitus arvioitavana). 

Riippuvien otosten t-testi osoitti, että peliä pelanneiden 30 lapsen tunteiden 

tunnistuskyky parani tilastollisesti merkitsevästi kaikilla kuudella mitatulla alueella. 

Vertailuryhmässä, joka ei peliä pelannut, tulokset olivat kahden kuukauden 

seurantajakson jälkeen tilastollisesti merkitsevästi paremmat ainoastaan 

äänensävyjen tunnistamisessa merkityksettömistä sanoista. 

Lasten keskinäisen vuorovaikutuksen piirteisiin keskittyvän 

väitöskirjatutkimuksen aineisto puolestaan koostuu 16 tyypillisesti kehittyvän, 5–

6-vuotiaan lapsen videoiduista pelaamishetkistä (Lipponen, Koivula, Huttunen, 

Turja & Laakso, 2018). Aineistosta on valmistunut myös kirjan luku (Koivula, 
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Huttunen, Mustola, Lipponen & Laakso, 2017) sekä erityispedagogiikan pro gradu 

-tutkielma (Vallenius, 2018). 

Kun haluttiin selvittää, millaisen digitaalisen oppimisympäristön Tunne-

etsivät-peli tarjoaa lasten sosioemotionaalisen kehityksen tukijana ja millä eri 

tavoin lapset toimivat keskenään vuorovaikutuksessa pelin äärellä, pyydettiin näitä 

edellä mainittuja, tyypillisesti kehittyviä 5–6-vuotiaita lapsia pelaamaan peliä 

parinsa kanssa päiväkotipäiviensä aikana (Lipponen ym., 2018). Koska lapset 

olivat näin nuoria, tätä aineistonkeruuta varten Tunne-etsivät-pelistä laadittiin vielä 

toinen tutkimusversio, jossa oli tavanomaista rajallisempi määrä osioita. Lasten ei 

tarvinnut näitä tehtäviä tehdäkseen osata vielä lukea, sillä samoin kuin 

ensimmäisessäkin tutkimuspeliversiossa, kaikki pelissä näkyvät tekstit oli äänitetty 

ja lapset pystyivät kuuntelemaan kaikki ohjeet, valintavaihtoehdot ja kaikkien 

puhekuplien tekstit. Pelissä esiintyvien hahmojen ääniä oli tuottamassa useita 

lapsia ja aikuisia. Osa aikuisista oli ammattinäyttelijöitä. Äänet kuuluivat pelissä 

automaattisesti, samoin vaimea taustamusiikki, mutta taustamusiikin sai 

halutessaan myös kytkeä pois päältä.  

Kahden kuukauden intervention aikana kullekin kahdeksasta pelaajaparista 

kertyi yhdessä pelaamista yhteensä keskimäärin kaksi tuntia. Pelaaminen videoitiin 

GoPro-videokameroilla. Aluksi lapset hiukan ujostelivat pientä, 

kenttätallennuksiin käytettävää kameraa, joka oli kiinnitetty sen pöydän reunalle, 

jota lapset käyttivät Tunne-etsivät-peliä pelatessaan. Pian kameran uutuusarvo 

kuitenkin laimeni, eivätkä lapset enää juuri kiinnittäneet siihen huomiota. Kaikki 

pelaajaparit kuitenkin ilmeilivät tai muilla tavoin hassuttelivat ja esiintyivät 

kameralle – yleensä kuitenkin vain silloin, kun aikuinen ei ollut läsnä samassa 

huoneessa. Samalla lapset pohtivat, näkeekö kamera heidät nyt varmasti ja osalla 

pelaajapareista kameran ”valvovan silmän” läsnäolo ryhdisti yhdessä toimimista 

(Lipponen ym., 2018).  

Kaikille päiväkodeille lainattiin aineistonkeruun ajaksi langaton 

laajakaistalaite ja kannettava tietokone, jotta lapset olisivat voineet pelata niitä 

käyttäen. Kaikissa kannettavissa tietokoneissa oli levyhiiri. Sen käyttö ei ollut 

useimmille lapsille tuttua, sillä he olivat tottuneet käyttämään kotona pääasiassa 

kosketusnäytöllisiä laitteita (tablettitietokoneita). Levyhiiren käyttö ei ollut alussa 

sen vaatimien hyvien hienomotoristen taitojen takia kaikille kovin helppoa, mutta 

videotallenteissa välillä näkyikin, kuinka parista taitavampi osoitti prososiaalista 

käytöstä eli tarjoutui auttamaan pelin käytössä sitä parin jäsentä, jolla oli 

tietokoneen käytössä vaikeuksia.  
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1.2 Digitaalisuuden hyödyntäminen tutkimusaineistoa 

analysoitaessa 

Kun Tunne-etsivät-peliä pelanneiden lasten tuloksia tarkasteltiin pelin Excel-

muodossa olevista lokitiedostoista, voitiin niistä kerätä tieto kunkin lapsen 

harjoitusmääristä eli kertyneestä pelaamisajasta ja myös eri tehtävissä 

onnistumisesta ja kuhunkin tehtävään vastaamiseen kuluneesta ajasta. Esimerkki 

pelin tutkimusversion lokitiedostosta on taulukossa 1.  

 Esimerkki Tunne-etsivät-pelin tutkimusversion lokitiedostoista.  

Pelaaja Aika Kysymys Vastaus Vastaus-aika 

Tutkimus-

ryhma057 

2016-03-19 

18:06:02 

Minkä tunteet uskot pojalla 

olevan päällimmäisenä juuri 

nyt? Hän on... 

kiusaantunut - 

oikein 

21 

Tutkimus-

ryhma057 

2016-03-19 

18:37:19 

Miltä uskot Viljamista 

tuntuvan juuri nyt? Hän on... 

rohkea - väärin 19 

Tutkimus-

ryhma057 

2016-03-19 

18:37:53 

Miltä uskot Viljamista 

tuntuvan juuri nyt? Hän on... 

surullinen - 

oikein 

29 

 

Lokitiedostojen data on helposti siirrettävissä tilasto-ohjelmaan muuttujien 

jatkotyöstämistä ja tulosten analysointia varten. 

Lasten videoituja pelaamistilanteista erillisiä testaushetkiä on käytetty 

kielellisiä ja kognitiivisia taitoja kartoittavien testien pistemäärien laskemisessa ja 

tarkistamisessa. Lasten kuvasarjakerronnasta tehtyjen video- ja äänitallenteiden 

avulla selvitetään parhaillaan kahdessa pro gradu -tutkielmassa, millä tavalla lapset 

käyttävät eleitä ja äänensävyjä, kun he kertovat kuvasarjojen tapahtumista. 

Erityisen huomion kohteena on se, esiintyykö eleitä ja käyttävätkö lapset 

prosodiikkaa jollakin tietyllä tavalla korostamaan tunteisiin viittaavia sanoja ja 

mielentilailmauksia eli täydentääkö ei-kielellinen tai ekstraverbaalinen informaatio 

kielen avulla välitettyä tietoa. Äänitiedostojen editointiin käytetään Praat- ja 

Audacity-ohjelmia ja prosodiikan analysointiin Praat-ohjelmaa (Boersma, 2001). 

Prosodiikassa huomion kohde on erityisesti F0-mittauksissa. 

Lapsilta kerättiin myös valokuvissa esiintyvien ilmeiden imitointiin perustuvat 

ilmetuotokset. Ne editoitiin Lightworks- ja iMovie-videoeditointiohjelmilla kukin 

kahden sekunnin mittaiseksi ja upotettiin PowerPoint-dioihin. Viiden 

puheterapeutin tai puheterapeutiksi tai psykologiksi opiskelevan muodostamat 

arvioijapaneelit katsoivat lasten ilmetuotokset tietokoneen ruudulta ja merkitsivät, 
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mikä annetuista valintavaihtoehdoista eli ilmeistä kulloinkin oli kyseessä. Näitä 

arvioijapaneelien tuloksia verrataan tyypillisesti kehittyvien lasten aineiston osalta 

konenäön eli tekoälyalgoritmien tunnistustuloksiin (Huttunen, Huang & Zhao, 

käsikirjoitus valmisteilla). 

Selvitettäessä tyypillisesti kehittyvien 5–6-vuotiaiden lasten kahdeksan 

pelaajaparin keskinäistä vuorovaikutusta pelihetkien aikana tulokset analysoitiin 

videotallenteista ensin litteroimalla lasten käymät keskustelut. Litteraateissa 

kuvattiin myös lasten ei-kielellinen käyttäytyminen. Sellaista oli esimerkiksi se, 

kun pelaajapari fyysisesti taisteli kannettavan tietokoneen käyttövuorosta. Toinen 

lapsi saattoi kurottaa kädellään ulottuakseen kannettavan tietokoneen levyhiirelle 

ja voidakseen sitä käyttäen valita pelissä haluamansa vastauksen pelin esittämään 

kysymykseen. Tietokoneen äärellä oleva lapsi saattoi taas puolestaan koettaa 

suojella näppäimistöä ja levyhiirtä omalla kädellään niin, ettei parin toinen jäsen 

olisi päässyt tietokonetta käyttämään. Tällainen ei-kielellisen vuorovaikutuksen 

tarkastelu auttoi osaltaan vuorovaikutuksen piirteiden ja paripelityyppien 

luokittelussa (Lipponen ym., 2018). 

 

2 Kokemuksia työskentelystä digitaalisten 
tutkimusaineistojen parissa 

Datan hallinta on osoittautunut Tunne-etsivät-osahankkeissa välillä haasteelliseksi, 

koska suuren aineiston keräämiseen tarvittiin paljon aineistonkerääjiä. Osalla 

aineistonkerääjistä käytössä oli videokamera, joka tallensi kuvan ja äänen suoraan 

kameran kiintolevylle. Siinä tapauksessa videot piti siirtää kamerasta tietokoneelle 

tai muistitikulle tarkoitukseen käytettävissä olevalla ohjelmalla. Muissa 

videokameratyypeissä aineisto tallentui pienille SDHC-muistikorteille, joita 

kertyikin sitten suuri määrä. Suuri onni on ollut se, että muistivälineiden hinta 

tippui dramaattisesti vajaat 10 vuotta sitten. Lisäksi tulivat ZOOM H2N -

äänitallentimilla erikseen taltioidut äänitiedostot, jotka niin ikään olivat SDHC-

muistikorteilla. Niiden tallessa pitäminen ja niiltä aineiston siirtäminen ulkoisille 

kovalevyille vaati suurta huolellisuutta. Myös varakopioiden tekeminen suurella 

vaivalla kerätyn aineiston säilyvyyden takaamiseksi vaati runsaasti aikaa ja 

suunnitelmallisuutta. Tärkeintä oli siirtää aineisto muistitikuilta ulkoisille 

kovalevyille mahdollisimman pian, sillä muistitikku on aineistojen säilyttämiseen 

kaikkein haavoittuvaisin muistiväline. Koska aineistoja ei voinut tietosuojan 
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turvaamisen vuoksi postittaa eri tutkijoiden välillä, niitä siirrettiin kädestä käteen 

aina tavatessa.   

Videoita arvioijaryhmille segmentoitaessa ja myöhempiä tekoälyanalyysejä 

varten valmisteltaessa eri videokameroiden tallennusformaatit tuottivat välillä 

hankaluuksia. Koska aineistoa kerättiin eri puolilla Suomea osin mm. 

opinnäytetöihin liittyvinä oppimistehtävinä ja yliopistoissa kulloinkin käytettävissä 

olevilla, lähinnä kuluttajakäyttöön tarkoitetuilla videokameroilla (merkkeinä mm. 

JVC, Canon ja Panasonic), poikkesivat niiden tallennusmuodot usein toisistaan. 

Lukuisista mahdollisista tiedostomuodoista käytössä olivat mm. resoluutioltaan 

huippulaatuinen teräväpiirtovideon tallennusmuoto .mts (AVCHD; Advanced 

Video Codec High Definition) sekä resoluutioltaan sitä vaatimattomammat .mod 

ja .mov-tiedostomuodot. Eri tallennemuodoista .mod-tiedostomuodon kanssa on 

ollut kaikkein eniten hankaluuksia, sillä sitä käyttävän videokameran asetuksiin oli 

jäänyt muita heikompi resoluutio. Tekoälyohjelmistot edellyttävät analysoitavalta 

aineistolta riittävän suurta resoluutiota. Heikommalla resoluutiolla tehdyt 

videotallenteet on jouduttu sen vuoksi analysoimaan erilaisia algoritmeja 

käytettäessä erikseen (Huttunen, Huang & Xhao, valmisteilla). 

Kaikista näistä edellä mainituista tallennusmuodoista lasten ilmeitä sisältävät 

jaksot videoista tuli yhteensopivuuden varmistamiseksi muuttaa eri muunto-

ohjelmilla .mp4-formaattiin, jotta ilmeet olisi ollut mahdollista upottaa 

arvioijaryhmien myöhemmin katsomiin PowerPoint-esityksiin. Videoidut ilmeet 

editoitiin Lightworks- ja iMovie -videoeditoriohjelmilla niin, että lopputuloksena 

aineistoon sisältyvien, videoitujen lasten kasvot olivat keskenään suunnilleen 

samankokoisia, taustalta oli poistettu häiritseviä eli lasten ilmeistä katsojan 

huomiota pois vieviä elementtejä ja kunkin ilmeen kesto oli tasan kaksi sekuntia. 

Lightworks-ohjelmankin ilmaisversio ehti muuttua kesken analyysien ja 

analyysien tekoa aloittaville uusille opinnäytetöiden tekijöille oli laadittava taas 

uudet, hyvin yksityiskohtaiset ohjeet. Editointiin vaikutti myös se, oliko kulloinkin 

käytössä Macintosh- vai Windows-tietokone ja kuinka paljon siinä oli käytettävissä 

välimuistia. Videoiden muokkaaminen vaati tietokoneilta yllättävän paljon 

kapasiteettia.  

Tutkimuksen suunnittelun, aineiston keräämisen ja analysoinnin ja tulosten 

raportoinnin aikana on ollut mahdollista tutustua moniin uusiin digitaalisiin 

tutkimuksentekovälineisiin ja oppia uutta eri tieteenaloja edustavilta 

yhteistyökumppaneilta. Digitaalisuus on tuonut tutkimuksen tekemiseen paljon 

päänvaivaa, mutta ehdottomasti kuitenkin sitä enemmän iloa ja hyötyä.  
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