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Tunteet,  niiden  ilmaisu  ja  ymmärtäminen  ovat  osa  jokaista  arkipäiväämme.  Ilmaisemme  tunteita  koko  kehollamme, 

mutta kasvojen ilmeet ovat erityisen tärkeä sosiaalisen informaation lähde. Tämän pro gradu- tutkielman tarkoituksena 

on selvittää kuinka ihmiset tunnistavat emootioita kasvonilmeistä. Kasvonilmeiden tunnistamisen tutkimusta on tehty 

laajalti  (Adolphs,  2002).  Tässä  tutkimuksessa  tarkasteltiin emootioiden  tunnistamista  asymmetrisessä sosiaalisessa 

tilanteessa, jossa koehenkilöt (N=23) katsoivat videoita affektiivisia kuvia katselevista kohdehenkilöistä. Kohenkilöiden 

tehtävänä  oli  arvioida  kohdehenkilöiden  emotionaalisten  kasvojenilmeiden  valenssia.  Vastausvaihtoehdot  olivat 

positiivinen,  negatiivinen  ja  en  osaa  sanoa. Tutkimuksen  tarkoituksena  oli  selvittää  millä  tavoin  koehenkilöiden  katse 

kohdistui kohdehenkilöiden  kasvoille  heidän  katsellessa  negatiivisia  ja  positiivisia  kuvia,  sekä  millä  tavoin  fiksaatiot 

sijoittuvat kun koehenkilö arvioi kohdevideon valenssin oikein tai väärin. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin oppivatko 

koehenkilöt arvioimaan kohdehenkilöiden kasvonilmeitä näiden katsoessa affektiivisia kuvia. Fiksaatioiden sijoittumiset 

ja määrät analysoitiiin Tobii 3.2- silmänliikkeiden rekisteröintijärjestelmällä. 

 

Tutkimuksessa  havaittiin  positiivisia  kuvia  katselevan  kohdehenkilön  kasvoille suunnattujen  fiksaatioiden  olleen 

pidempiä  kasvojen  oikealle  puolelle  kuin  kasvojen  vasemmalle  puolelle.  Tulos  on  yllättävä,  koska  usein  ihmisen 

tunnistaessa  kasvoja,  katse  kiinnittyy  pääosin  kasvojen  vasemmalle  puolelle.  Negatiiviset  kohdevideot  arvioitiin 

keskimääräisesti  positiivisia  paremmin,  mutta  fiksaatioiden  kestoissa  tai  sijoittumisissa  ei  havaittu  tilastollisia  eroja. 

Kaikkia vastauksia, niin oikeita kuin vääriäkin, tarkasteltaessa havaittiin kasvojen vasemmalle puolelle sijoittuvan oikeaa 

puolta  enemmän  fiksaatioita.  Myös  pelkästään  vääriä  vastauksia  tarkasteltaessa  kasvojen  vasemmalle  puolelle  sijoittui 

merkitsevästi  enemmän  fiksaatioita.  Kokeen  edetessä oikeiden  arviointien  prosentuaalinen  osuus  ei  kasvanut.  Toisin 

sanoen koehenkilöt eivät oppineet arvioimaan kohdehenkilöiden kasvoilla ilmenneitä emootioita.  

 

Kasvonilmeiden  tunnistamisen  tutkimusta  voidaan  hyödyntää  muun  muassa  terapia- ja  ohjaustutkimuksessa,  niiden 

kliinisissä  sovelluksissa  ja  pedagogisten  ratkaisujen  kehittämisessä.  Tieto  toisen  ihmisen  kasvonilmeiden  vaikutuksista 

yksilön  toimintaan  on  tärkeää  myös  opettajien  ja  muiden  ihmisten  parissa  toimivien  ammattikuntien  edustajille. 

Teknologian  kehittyessä  erilaiset  videoneuvottelutilanteet  tulevat  arkipäiväiseksi  työelämässä,  jolloin  tarvitsemme 

tutkimustietoa  siitä  kuinka  ihminen  tulkitsee  emootioita  kun  arvioitavana  ei  ole  koko  kehon informaatiota.   Myös 

erilaisten konenäön järjestelmien kehittämisessä tieto kasvonilmeiden tulkinnasta on tärkeää. 

 

Asiasanat     Emootiot, kasvonilmeet, emootioiden tunnistaminen, silmänliikkeet  
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1 Johdanto 

 

Tunteet,  niiden  ilmaisu  ja  ymmärtäminen  ovat  osa  jokaista arkipäiväämme. Ilmaisemme 

tunteita  koko  kehollamme,  mutta  kasvojen  ilmeet  ovat  erityisen  tärkeä sosiaalisen 

informaation  lähde.  Vaikka  yrittäisimme  peitellä  jotain  tuntemusta,  voi  vastapuoli silti 

ymmärtää  mitä  pienimmistä kasvojen vihjeistä  todellisen  olotilamme. Arkikielessä  kuulee 

joskus  puhuttavan  ”tunneälystä”,  jolla  tarkoitetaan  tunteiden  ymmärrystä.  Tunteiden, 

jatkossa  emootioiden,  tunnistamisella  ja  älykkyydellä  ei  kuitenkaan  ole  tekemistä 

keskenään. Emootioiden ilmeneminen ja niiden tunnistaminen on neurologinen mekanismi, 

eikä  ihminen  voi  siihen  juuri tahdonalaisesti vaikuttaa.  Jo  pienen  vauvan  tiedetään 

tunnistavan  emootioita  ja  suuntaavan  tarkkaavaisuuttaan  emootioiden  suuntaan  (esim. 

Peltola,  2011). Kuten  Darwin  jo  aikanaan  (1872/1965)  osoitti,  ihmisen  erottaa  muista 

eläimistä juuri tunteet ja niiden ilmaisu. 

 

Tämän  pro  gradu- tutkielman  tarkoituksena  on selvittää  asymmetrisen koeasetelman 

avulla kuinka ihmiset tunnistavat emootioita kasvonilmeistä. Kasvonilmeiden tunnistamisen 

tutkimusta  on  tehty  laajalti.  Aivojen  kuvantamismenetelmillä  on  lokalisoitu  emootioiden 

ilmenemisen  ja  tunnistamisen  aikana  aktivoituvia  alueita.  (Adolphs,  2002). Emootioita 

voidaan lähestyä esimerkiksi diskreetistä (Ekman, 1984), differentiaalisesta (Izard, 2009) tai 

dimensionaalisesta  (Russell,  1980)  emootioteoriasta  käsin,  joista  viimeisimpään tässä 

tutkimuksessa  nojataan. Tässä  tutkimuksessa  kokeillaan  emootioiden  tunnistamista 

asymmetrisessä sosiaalisessa tilanteessa, jossa koehenkilöille näytetään videoita affektiivisia 

kuvia  katselevista  henkilöistä. Tutkimuksen  tarkoituksena  oli  selvittää millä  tavoin 

koehenkilöiden  katse  sijoittui  videoiden  kohdehenkilöiden  kasvoille  heidän  katsellessa 

negatiivisia ja positiivisia kuvia, sekä millä tavoin fiksaatiot sijoittuvat kun koehenkilö arvioi 

kohdevideon valenssin oikein  tai  väärin.  Lisäksi  tutkimuksessa  tarkastellaan oppiiko 

koehenkilö  arvioimaan  kohdehenkilön  kasvoja  tämän  tarkastellessa  ja  arvioidessa 

affektiivisia  kuvia. Koehenkilöt  katsovat saman  kohdehenkilön  kasvoja  24  videota 

peräkkäin, joten  heillä oletetaan  olevan  mahdollisuus  oppia  ”tuntemaan” kohdehenkilön 

emootioiden ilmaisun tapaa. 
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Tutkimuksen aineisto on kerätty DynEmo2- projektin yhteydessä. Projekti on osa Oulun 

yliopiston kasvatustieteiden, humanistisen ja teknillisen tiedekunnan yhteistä ”Multimodal 

analysis of dynamic cooperative communication”- tutkimusohjelmaa. Ohjelmassa tutkitaan 

erilaisia  oppimisen,  vuorovaikutuksen,  emootioiden  ja  kommunikoinnin  suhteita 

multimodaalisin  keinoin. Tässä  osatutkimuksessa  tarkasteltiin fiksaatioiden  sijoittumista 

emotionaalisissa  kasvonilmeissä. Muita  tarkasteltavia  osa-alueita tämän  projektin 

aineistosta ovat  sykevaihtelut,  pupillien  koon  muutokset  sekä  koehenkilöiden  narratiivit, 

joissa  he  selittävät  verbaalisesti  millä  keinoin  he  päätyivät  arvioonsa  kohdevideon 

valenssista. 

 

Tutkimuksessa  havaittiin positiivisiin  kohdevideoihin  suunnattujen  fiksaatioiden olleen 

pidempiä kasvojen oikealle puolelle kuin kasvojen vasemmalle puolelle. Tulos on yllättävä, 

koska  usein  ihmisen  tunnistaessa  kasvoja,  katse  kiinnittyy  pääosin  kasvojen  vasemmalle 

puolelle. Negatiiviset kohdevideot arvioitiin keskimääräisesti positiivisia paremmin, mutta 

fiksaatioiden  kestoissa  tai  sijoittumisissa  ei  havaittu  tilastollisia  eroja.  Kaikkia  vastauksia, 

niin  oikeita  kuin  vääriäkin,  tarkasteltaessa  havaittiin  kasvojen  vasemmalle  puolelle 

sijoittuvan  oikeaa  puolta  enemmän  fiksaatioita. Myös  pelkästään  vääriä  vastauksia 

tarkasteltaessa  kasvojen  vasemmalle  puolelle  sijoittui  merkitsevästi  enemmän  fiksaatioita. 

Kokeen  edetessä  ei  havaittu  oikeiden  vastausten osuuden  prosentuaalista  nousua,  eli 

koehenkilöt eivät oppineet arvioimaan kohdehenkilön kasvoilla ilmeneviä emootioita. 

 

Kasvonilmeiden  tunnistamisen  tutkimusta  voidaan  hyödyntää muun  muassa terapia- ja 

ohjaustutkimuksessa, niiden  kliinisissä  sovelluksissa  ja  pedagogisten  ratkaisujen 

kehittämisessä. Esimerkiksi  ohjaajan  mikrotaitojen  kehittymisen  kannalta  on  hyödyllistä 

tietää  erilaisten  emootioilmaisujen  rakentumisesta. Saatua  tietoa  voidaan  hyödyntää 

kehitettäessä  uusia  menetelmiä  esimerkiksi  autismin  kirjon  häiriöiden  tunnistamiseen, 

terapioiden  ja  opetusmenetelmien  kehittämisessä  niin  päiväkoti-ikäisten lasten kuin 

aikuistenkin kohdalle. Vuorovaikutuksen keinoja voidaan kehittää erilaisten interventioiden 

avulla,  joissa  harjoitetaan  emootioiden  tunnistamista. Emotionaalisten  narratiivien  ja 

puheen  prosodian  tutkimuksen  tiedon  avulla  voidaan  kehittää  esimerkiksi  apuvälineitä 

aistitiedon  käsittelyyn. Tieto toisen  ihmisen  kasvonilmeiden vaikutuksista yksilön 

toimintaan on  tärkeää  myös  opettajien  ja  muiden  ihmisten  parissa  toimivien 

ammattikuntien edustajille.  
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Teknologian  kehittymisen  myötä  työelämässä  käytetään  aiempaa  enemmän  erilaisia 

viestimisvälineitä  neuvottelukäytössä.  Vaikkakin  nämä  tilanteet  ovat  reaaliaikaisia  ja 

videokuva  on  hyvälaatuista,  eivät  tilanteet  vastaa  todellisia  face-to-face- neuvotteluja. 

Neuvottelukumppanista  nähdään  ehkä  vain ylävartalo  tai  kasvot,  jolloin  koko  kehon  tai 

käsien  nonverbaalit  vihjeet  eivät  ole  saatavilla. Tulkinnat  vastapuolen  emootioista  täytyy 

siten  tehdä  vain  kasvoilta  saatavan  informaation  perusteella.  Asymmetristen  sosiaalisten 

tilanteiden tutkiminen antaa tietoa siitä kuinka ihminen tulkitsee emootioita kun saatavilla 

on vain yksi ilmaisun alue ja kun tulkittava henkilö on vieras. 
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2 Kirjallisuuskatsaus 

Tässä toisessa pääluvussa esittelen tutkimuksen kannalta tärkeää teoriaa. Aloitan kasvojen 

anatomian  esittelyllä,  josta  siirryn  kasvojen  tunnistamiseen  yleisellä  tasolla.  Luvusta  2.2 

eteenpäin  esittelen  emootioita,  niiden  synnyn  hermostollisia  mekanismeja ja  kahta 

vallitsevaa  emootioteoriaa.  Emootioiden  kasvoilta  tunnistaminen  ja  emotionaalisten 

kasvonilmeiden sosiaalinen tarttuminen ovat luvun viimeisen kappaleet. 

2.1 Kasvot 

Ihmisten  ollessa  vuorovaikutuksessa  keskenään, kasvot  ovat  keskeisessä  osassa. Kun 

olemme  vuorovaikutuksessa toisten kanssa,  katsomme  usein  silmiin  jonka  johdosta 

katsomatta  jättäminen  voidaan  kokea  epäkohteliaaksi.  Kasvoja  katsoessa  voimme  tehdä 

tulkintoja  toisen  ihmisen  sen  hetkisestä  emotionaalisesta  tilasta, ja  kasvot  ovatkin 

ensisijainen sosiaalisen informaation lähde. 

2.1.1 Kasvojen anatomia 

Emotionaalisten  kasvonilmeiden  ilmentämisessä tärkeimmät  lihakset  ovat  niin  kutsutut 

ilmelihakset ja puremalihakset, jotka ovat pinnallisia lihaksia. Näiden lisäksi ilmentämiseen 

osallistuu  myös syvempiä  lihaksia,  kuten  silmänliikuttajalihakset,  välikorvan  lihakset  sekä 

suuontelon  ja  nielun  lihakset.  Ilme- eli  miimiset  lihakset  ovat  pieniä  ihoon  kiinnittyneitä 

lihaksia  jotka  muodostavat  kasvojen  ilmeet.  Ilmeet  ovat  merkityksellisiä  tunteiden 

ilmaisussa,  erityisesti sosiaalisessa  vuorovaikutuksessa. (Leppäluoto,  Kettunen,  Rintamäki, 

Vakkuri, Vierimaa & Lätti, 2007.) 

 

Ilmelihaksiin  kuuluu  silmän  kehälihas  (musculus orbicularis oculi),  joka  supistuessaan  painaa 

silmäluomet kiinni. Suun kehälihaksen (musculus orbicularis oris) supistuessa suu sulkeutuu. 

Poskilihas  (musculus  buccinator) supistaa  myös  suuta, mutta  on  myös  osallisena 

puhaltamisessa  ja  pureskelussa. Takaraivolihas  (musculus occipitalis) ja  otsalihas (musculus 

frontalis) muodostavat  yhdessä  päälakilihaksen  (musculus  epicranius)  joka  muodostuu 

päälaella  lihaskalvoksi  (galea  aponeurotica).  Kaulan  iholihas  (platysma)  peittää  kasvojen 
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alaosan ja kaulan, joka supistuessaan kiristää kaulan ihon ja pitää sen sileänä. (Leppäluoto 

ym., 2007.) 

 

 

Kuva 1. Kasvojen lihakset (Leppäluoto, ym. 2007). 

2.1.2 Kasvojen tunnistaminen 

Kun olemme vuorovaikutuksessa toisten ihmisen kanssa, katsomme heitä pääsääntöisesti 

kasvoihin. Tunnistamme tutut ihmiset niin liikkumisen tavan, äänen ynnä muiden seikkojen 

perusteella, mutta kasvot ovat silti tärkein tunnistamisen alue. Jos näemme tutulla tavalla 

kävelevän  ja  pukeutuneen  henkilön,  varmistumme  henkilöllisyydestä  vasta  nähtyämme 

kasvot. 

 

Kasvojen  ja  esineiden  tunnistamisen  prosessit  eroavat  siinä,  että  kasvoja  tunnistaessa 

prosessi  on  holistinen,  kaikki  kasvojen  osiot  huomioonottava.  Yksittäisinä  uskottavat 
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2.2.1 Emootioiden syntymisen hermostolliset mekanismit 

 

Tutkijat  eivät  ole  päässeet  yksimielisyyteen siitä, vallitseeko emootion  ja autonomisen 

hermoston  (autonomic  nervous  system,  ANS)  aktiivisuuden  välillä  yhteyttä  vai  ei  (Kreibig, 

2010).  Neuro- ja kognitiivisessa psykologiassa emootioilla ymmärretään olevan voimakas 

fysiologinen  tausta.  Tässä  kappaleessa  esittelen  emootion  syntymisen hermostollisia 

mekanismeja. 

 

Hermosto  jakaantuu  kahteen  osaan:  keskushermostoon  ja  ääreishermostoon. 

Keskushermostoon kuuluu aivot ja selkäydin, jotka lähettävät ja vastaanottavat palautetta 

ääreishermostosta.  Ääreishermosto  muodostuu  autonomisesta  ja  somaattisesta 

hermostosta. Autonominen hermosto hermottaa sileitä lihaksia ja rauhasia, ja se jakaantuu 

vielä  sympaattiseen  ja  parasympaattiseen  haaraan.  Sympaattinen  haara  valmistaa  kehoa 

toimintaan,  esimerkiksi  kiihdyttää  sydämen  sykettä.  Parasympaattinen  haara  taas  avustaa 

vahvistavia  toimintoja,  kuten  kiihdyttää  aineenvaihduntaa.  Lopuksi  somaattinen  hermosto 

stimuloi  luustolihaksia,  kuten  kasvojen  lihaksia.  (Larsen,  Berntson,  Poehlmann,  Ito  & 

Capioppo, 2008.) 

 

Emootio  syntyy  keskushermoston  ja  autonomisen  hermoston  aktiivisuudesta,  joka 

aiheuttaa  muutoksia  neurohormonaalisessa  ja  sisäelinten  aktiivisuudessa.  Emootiot 

tuottavat muutoksia  esimerkiksi  sydämen  sykkeeseen,  verenpaineeseen,  veren 

jakautumiseen,  hikoiluun  ja  ruuansulatusjärjestelmään.  Emootion  myötä  vapautuu 

hormoneja, jotka puolestaan voivat vaikuttaa aivoihin ja autonomiseen hermostoon. (Kolb 

& Whishaw, 2008.) 

2.2.1.1 Limbinen Järjestelmä 

Emootioiden keskushermostollisena  määrittelijänä  voidaan  pitää  limbistä  järjestelmää.  Se 

vastaa  tunnetoimintojen  syntymisestä,  säätelee  niiden  ilmenemistä  ja  auttaa  yksilöä 

sopeutumaan fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Limbinen järjestelmä (kuva 3) koostuu 

isoaivojen rajalla sijaitsevista aivopihtipoimusta (gyrus cinguli), aivotursosta (hippocampus) ja 

aivokaaresta (fornix). Näiden  jatkeena  on hypotalamus,  joka  on  takaisin  yhteydessä 

aivopihtipoimuun. Mantelitumakkeella eli amygdalalla nähdään olevan keskeinen rooli hyvin 
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erityyppisissä toiminnoissa, kuten tunteiden prosessoinnissa, klassisessa ehdollistumisessa 

ja  seksuaalitoimintojen  säätelyssä. Toinen  nimitys  limbiselle  järjestelmälle  on tunneaivot. 

(Leppäluoto, 2007; Soinila, 2006.) 

 

Kun  yksilö  joutuu  tilanteeseen  joka  aiheuttaa  jonkinlaisen  emootion,  laukaisee  hermosto 

ketjureaktion. Leppäluoto  ja  muut  (2008)  kuvaavat  elimistön  vasteita  pelkoa  aiheuttavan 

äänen  yhteydessä.  Epämiellyttävä  äkillinen  ääni  siirtyy  kuuloaivokuorelta 

mantelitumakkeeseen  (amygdala).  Mantelitumake  on  yhteydessä useilla  hermoradoilla 

hypotalamukseen ja aivorunkoon,  joita  epämiellyttävä  ärsyke  stimuloi.  Ihmisen  kokiessa 

pelkoa,  autonominen  hermosto  ja  aivolisäke-lisämunuaisjärjestelmä  aktivoituvat,  jolloin 

noradrenaliinin  ja  kortisolin  (stressihormoni)  eritys  lisääntyy. Verenpaine  ja  pulssi 

kohoavat, vireystila nousee ja mahahapon eritys lisääntyy. Mantelitumakkeen tuhoutuessa 

ihmisen  kyky  tunnistaa  omia  pelkotiloja ja  muiden  ihmisten  tunnetiloja  heikkenee. 

Mantelitumakkeen keskeinen rooli tunteiden syntymisen kannalta osoitettiin ensimmäisenä 

koe-eläintutkimuksissa,  joissa  huomattiin amygdalan vaurioitumisen  poistavan 

pelkoreaktion (Soinila, 2006). 
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Kuva 3. Limbinen järjestelmä (Leppäluoto ym., 2007). 

2.2.2 Diskreetti emootioteoria 

Diskreetissä  emootioteoriassa  ihmisen perusemootioiksi ymmärretään  onni,  viha,  suru, 

yllätys,  inho  ja  pelko.  (Ekman,  Friesen  &  Ellsworth,  1982.) Listaan  voidaan  lisätä  vielä 

kiinnostus.  Diskreettejä  emootioita  voidaan kutsua  myös  luonnollisiksi  (natural  kinds). 

Perustunteet nähdään olevan luonnollisia, kaikissa kulttuureissa ilmeneviä ja universaaleja. 

Ne ovat  luonnollisia  ominaisuuksiensa  perusteella;  emootioilla nähdään olevan  kyky 

säädellä  ja  motivoida  kognitioita  ja toimintaa.  (Izard,  2007;  Izard,  2009). Diskreetin 

emootioteorian  mukaan  ihmisellä  on  toisistaan  erilliset  emootiojärjestelmät,  joilla  on 

kaikilla  omat  adaptiiviset  funktiot.  Emootiot  auttavat  ihmistä  tunnistamaan  hyvinvoinnin 
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kannalta  hyödylliset  ja  vaaralliset  tilanteet,  ja  reagoimaan  niihin  lajikehityksen  myötä 

hyödylliseksi havaitulla tavalla. (Leppänen, 2006.) Lindqvist, Wager, Kober, Bliss-Moreau ja 

Feldman-Barrett (2012) eivät kuitenkaan löytäneet meta-analyysissään merkittäviä viitteitä 

siihen  että niin  kutsutut  perustunteet,  diskreetit  emootiot  olisivat  johdonmukaisesti 

luokiteltavissa  tietyille  aivojen  alueille.  Amygdalan  osallisuudesta  ollaan  kuitenkin 

suhteellisen yksimielisiä. Useissa tutkimuksissa 80- luvulta lähtien on huomattu amygdalan 

keskeinen  rooli  emootioiden  syntymisessä  ja  tunnistamisessa,  erityisesti  pelon  suhteen. 

(Adolphs, 2002). 

 

Diskreetissä  emootioteoriassa  ajatellaan että nämä  perusemootiot ovat  peräisin  selvistä 

syistä.  Ihmiset  pystyvät  arvioimaan  ja luonnehtimaan  näitä  emootioita  verbaalisesti  sekä 

subjektiivisesti. Jokaisen  emootion  nähdään  myös  ilmentävän  luonteenomaisia  neuro- ja 

psykofysiologisia piirteitä. Historiallisesti  diskreettien  tunteiden  näkökulma  on  ollut 

voimakkaasti  yhteydessä  kasvojen  emotionaalisten  ilmeiden  tutkimukseen. (Leppänen, 

2006; Viinikainen, 2012.) 

 

Diskreettien  emootioiden  kriteerinä  ajatellaan  olevan  niiden  universaalius. Ekman  ja 

Friesen  tutkivat  kasvojen  ilmeitä  Kaliforniassa  ja  Tokiossa.  Koehenkilöille  näytettiin 

positiivista  maisemavideota  sekä  negatiivista  leikkausvideota.  Videota  katselleiden 

koehenkilöiden  kasvoja  kuvattiin  piilossa  olevalla  kameralla,  ja  tutkijat  havaitsivat  lähes 

identtisiä  kasvojen  lihasten  liikkeitä  samoissa  kohdissa  videota  kulttuurista  huolimatta. 

Korrelaatio  Japanilaisten  ja  Amerikkalaisten  kasvojen  ilmeiden  välillä  oli  yli  .90,  eli 

muuttujien välinen lineaarinen korrelaatio on voimakas. Kokeen toisessa vaiheessa tutkija 

oli  samassa  tilassa  koehenkilöiden  kanssa.  Tällöin  koehenkilöt  käyttäytyivät  kulttuuristen 

käyttäytymissääntöjen  mukaisesti,  ja  Japanilaiset  koehenkilöt  peittivät  negatiivista 

emootiota  hymyllä.  Kaliforniassa  tehdyissä  kokeissa  koehenkilöt  vahvistivat  negatiivista 

emootiota  yrittämättä  peitellä  sitä  lainkaan.  Ekmanin  mukaan  tämä  tutkimus  osoittaa 

emootioiden olevan universaaleja ja kulttuurisesti eroavia. Kameran ollessa piilossa nähtiin 

biologiaan perustuvia, kehittyviä ja universaaleja emootioita kasvoilla. Tutkijan ollessa läsnä 

mukaan  tulivat  emootioiden  hallinnan  säännöt  jotka  johtivat  kulttuurisesti  erilaisiin 

emootioiden ilmauksiin. (Ekman, 1984.) 

 

Diskreetin  emootioteorian  ongelmana  on emootioiden  selvärajainen  erottelu. 

Emootioiden  kulttuurinen  universaalius  ei  myöskään  ole  aivan  yksiselitteinen  asia.  Vaikka 
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samat kasvojen lihakset aktivoituvat niin Japanissa kuin Yhdysvalloissakin, ei emootioiden 

ilmaisu  sosiaalisissa  tilanteissa  ole  välttämättä  samanlaista. Ihminen  voi  tuntea  kaikkia 

perustunteita eri tavoin. Onko pelko tulevaisuudesta ja kuolemasta samanlaista? Entä onni 

lapsen syntymästä ja uudesta laukusta?  

2.2.3 Dimensionaalinen emootioteoria 

Dimensionaalisen  emootioteorian  mukaan emootio  koostuu  kahdesta  fundamentaalista 

pääulottuvuudesta, dimensiosta, joka mahdollistavat emotionaalisen tilan. Nämä dimensiot 

ovat valenssi  (valence)  ja kiihdyttävyys (arousal). Valenssin  dimensio  liikkuu  asteikolla 

miellyttävä-epämiellyttävä.  Se  kertoo  kuinka  miellyttävä  tai  epämiellyttävä  emootio  on. 

Kiihdyttävyyden dimensio  on  aktivaatiotaso  ja se  kertoo kuinka  virittävä emootio 

asteikolla  korkea- matala on. (Russel,  1980;  Russel,  2003).  Dimensiot  voidaan  ajatella 

myös kahtena toisistaan erillisinä, motivationaalisina järjestelminä.  Näin ollen miellyttävyys 

kuvaa  ärsykkeen  aiheuttamaa  lähestysmis- tai  välttämiskäyttätymistä. Kiihdyttävyys  taas 

kuvaa  lähestymis- tai  välttämiskäyttätymisen  voimakkuutta. (Lang,  Bradley  &  Cuthbart, 

1998; Nummenmaa, 2006.) 
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tekijöiden  vaikuttavan  ydintunteen  muotoon. (Russell,  1980;  Russell,  2003;  Viinikainen, 

2012.) 

2.2.3.1 IAPS- kuvat ja Sam- asteikko dimensionaalisten emootioiden arvioinnissa 

IAPS- kuvat eli International Affective Picture System on dimensionaalisen emootioteorian 

lähtökohdista  kehitetty emootioiden  arvioinnin  menetelmä.  IAPS- kuvien  avulla  voidaan 

koehenkilölle  manipuloida  erilaisia  tunnetiloja.  Kuvat  on  jaoteltu  normatiivisesti 

miellyttäviin,  neutraaleihin  ja  epämiellyttäviin  kuviin.  Miellyttävissä  kuvissa  on  esimerkiksi 

onnellisen näköisiä lapsia, pariskuntia ja eroottisia kuvia. Neutraalit kuvat ovat esimerkiksi 

maisemia,  neutraaleja  kasvoja  ja.  Epämiellyttävissä  kuvissa  on  haavoittuneita  ja  silvottuja 

ihmisiä,  aseita,  ulosteita  sekä  nälkiintyneitä  ihmisiä. Kuvasarjaa  laatiessa  tutkijat  ovat 

arvioittaneet  kuvat  suurella  joukolla  ihmisiä  niiden  miellyttävyyden  ja  kiihdyttävyyden 

mukaan.  Tämän  jälkeen  kuvat  on  jaoteltu  luokkiin  niiden  saamien  arviointien  mukaisesti. 

(Lang, Bradley & Cuthbert, 2008) 

 

IAPS- kuvien  tutkimuksellisessa  arvioinnissa  käytetään  SAM- eli  Self  Assesment  Manikin- 

menetelmää.  Koehenkilö  arvioi  asteikolla  1-9  kuinka  miellyttävä  (valence)  ja  kiihdyttävä 

(arousal)  hänen  katsomansa  kuva  on. Kuvassa 5 ylemmällä  rivillä on  miellyttävyyttä 

kuvaavat  SAM- hahmot  ja  alemmalla  kiihdyttävyyden  SAM- hahmot. (Lang,  Bradley  & 

Cuthbert, 2008) 

 

Kuva 5. SAM- asteikko. (Lang, Bradley & Cuthbert, 2008). 
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2.2.4 Emotionaalisten kasvonilmeiden imitointi 

Kun  ihminen  katselee  emotionaalisia  kasvoja,  tapahtuu  tiedostamaton  prosessi  jossa 

kasvojen ilmelihakset aktivoituvat. Tätä prosessia kutsutaan kasvon ilmeiden tarttumiseksi. 

Aktivaatio näkyy myös EMG- kuvannassa. Tämä reaktio kuvastaa ihmisen tiedostamatonta 

taipumusta  matkia  toisen  kasvojen  ilmeitä. Koehenkilöiden  on  huomattu  reagoivan  yllä 

kuvatulla  tavalla  myös  tiedostamattomassa  koetilanteessa, jossa  heille  näytettiin  iloista, 

vihaista  tai  neutraalia  kuvaa  kasvoista  30  millisekunnin  ajan.  Spontaani, vastavuoroinen 

kasvojen  ilme  syntyi  tämän  lyhytkestoisen emotionaalisen  ärsykkeen  ajalla,  jolloin 

koehenkilö  ei  ehdi  tiedostaa  nähneensä  mitään  kuvaa. (Dimberg,  Thunberg  &  Elmehed, 

2000.) 

 

Dimberg  ja  Thunberg  tutkivat  emotionaalista  empatiaa  ja  kasvonilmeiden  tarttumisen 

yhteyttä.  He  huomasivat  niiden  koehenkilöiden, joilla  oli  arvioitu  olevan  korkeampi 

emotionaalisen  empatian  taipumus, zycomaticus major- poskilihaksen  aktivoituvan  iloisissa 

kuvissa  ja  kulmaluun  luona  sijaitsevan gorrucator  supercilii- lihaksen  aktivoituvan  vihaisia 

kuvia  katseltaessa  enemmän  kuin  alhaisemman  empatian  omaavien  koehenkilöiden. 

Alhaisen  empatian  ryhmän  jäsenillä  ei  havaittu  eroja  kasvolihasten  aktiivisuudessa 

katselivat  he  iloisia  tai  vihaisia  kuvia.  Tutkijat  selittävät  korkeamman  empatian  ryhmän 

olevan  herkempiä  tarttumaan  havaitsemiinsa  emootioihin  kuin  vähemmän  empaattisen 

ryhmän. (Dimberg & Thunberg, 2012.) 

2.3 Emootioiden tunnistaminen ja silmänliikkeet 

Missä tahansa sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteessa on tärkeää tunnistaa toisen ihmisen 

tunteita hänen  kasvoiltaan. Vuorovaikutuksen  synkronia  mahdollistaa  hyvän 

vuorovaikutuksen,  joka  on  tärkeää  jo  lapsen  syntymän  jälkeisistä  ensihetkistä  saakka 

(Condon  &  Sander,  1974).  Kun  toinen  ihminen  näyttää  surulliselta  ja  alakuloiselta, 

sosiaalisesti  taitava  ihminen  ei  naura  tai  osoita  omaa  onneaan. Esimerkiksi  sosiaalisen 

ahdistuksen tai autismin kirjon häiriön piirteitä omaaville tunteiden tunnistaminen voi olla 

vaikeaa tai mahdotonta (esim. Walker, Nowicki, Jones & Heimann 2011; Rahko ym, 2012). 

Vaikka  emootioiden tunnistaminen  ja  niihin  tilanteeseen  sopivalla  tavalla  reagoiminen  on 

tärkeää jokaiselle ihmiselle, on olemassa ammatteja joissa emootioiden hyvä tunnistaminen 

on välttämättömyys. Tällaisia ammatteja ovat ihmisten kanssa tiiviisti työskentelevät, kuten 
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esimerkiksi terapeutit, opettajat, sosiaalityöntekijät, poliisit, lääkärit ja poliitikot. (Scherer 

&  Scherer,  2011.) Emootioiden tunnistamisen  yhteydessä puhutaan  erityisesti  mediassa 

emotionaalisesta  älykkyydestä.    Tällä  termillä  tarkoitetaan  yksilön  kykyä  tunnistaa  ja 

muodostaa emotionaalisia tiloja niin muissa ihmisissä kuin itsessään. (Salovey, Detweiler-

Bedell, Detweiler-Bedell & Mayer, 2008.)  

 

Schererit  ovat  kehittäneet  ERI- testin  (Emotion  Recognition  Index- test),  jolla  mitataan 

henkilön  kykyä  tunnistaa  emootioita.  Testissä  käytetyt  emootioärsykkeet on  ilmaistu 

kasvojen  ilmeillä  sekä  suullisesti  näyttelijän  toimesta.  Tutkimuksessa  huomattiin  yhteys 

ERI- testissä  onnistumisen  ja  esimerkiksi  kognitiivisen  älykkyyden,  ekstroverttien 

persoonallisuuspiirteiden  ja  emotionaalisen  tasapainon välillä.  Schererien  mukaan 

emootioiden  tunnistamisella  on  suuri  osuus  sosio-emotionaalisessa  kompetenssissa. 

(Scherer & Scherer, 2011.) 

 

Eräässä tutkimuksessa koehenkilöiden tuli tunnistaa näyttelijän kasvojen ilmeillä ja keholla 

ilmentämiä tunteita diskreetteihin tunneluokkiin onneen, suruun, vihaan ja pelkoon. Kuvia 

oli kahdenlaisia: kasvot ja keho ilmensivät samaa emootiota, sekä sellaisia joissa kasvot ja 

keho  ilmensivät  eri  emootiota,  eli  olivat  ristiriitaisia  keskenään.  Koehenkilöt  vastasivat 

kaiken  kaikkiaan  noin  92  %  oikein.  Tutkijat  huomasivat  koehenkilöiden  luottavan 

enemmän kasvoilla  ilmenneeseen  emootioon  kuin  vartalon.  Yhteneväiset  emootiot 

arvattiin  myös  nopeammin  kuin  ristiriitaiset.  Kasvoja  katsottiin  useammalla  fiksaatiolla  ja 

pidemmän  aikaa kuin  vartaloa.  (Shields,  Engelhardt  &  Ietswaart,  2012.)  Tulos  puoltaa 

kasvojen tärkeyttä sosiaalisen informaation keskuksena. 

2.3.1 Silmänliikkeet, fiksaatioiden sijoittuminen ja emootioiden tunnistaminen kasvoilta 

Fiksaatiot ovat silmän liikkeitä jotka pysäyttävät retinan eli verkkokalvon paikallaan olevaan 

kiinnostavaan kohteeseen. Fiksaatio tarkoittaa siis katseen kiinnittymistä johonkin kohtaan. 

Ne  ovat  ”miniatyyrisilmänliikkeitä”, joita  ihminen  ei  itse  tiedosta. Jotta  ihminen  näkisi 

tarkasti,  on  fiksaation  kohtaa  vaihdettava  suhteellisen  usein.  Yksi  fiksaatio  kestää 

keskimäärin 300  millisekuntia  eli  0,3  sekuntia.  Fiksaatioiden  välillä  tapahtuu  sakkadeja  eli 

hypähdyksiä. (Duchowski, 2007;Lehtinen, 2005; Martinez-Conde, Macknik & Hubel, 2004.)  
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Jo  70- luvulla  huomattiin  silmän  liikkeiden  painottuvan  kasvojen  vasemmalle  puolelle, 

erityisesti  silmien  ja  suun  alueelle  (Luria,  1973). Hsiao  ja  Cottrell  totesivat 

tutkimuksessaan  ihmisen  tarvitsevan  kaksi  fiksaatiota  tunnistaakseen  kasvot.  Kun 

koehenkilöiden  kasvojen  tunnistamisen  tehtävä  sujui  hyvin,  heidän  ensimmäinen 

fiksaationsa sijoittui nenän keskikohdan vasemmalle puolelle ja toinen nenän keskelle. He 

näkevät  tämän  ensimmäisen  fiksaation  pisteen  olevan  ”informaation  keskus”. (Hsiao  & 

Cottrell,  2008.) Fiksaatioiden  sijoittumisen  silmien  ja  suun  alueelle  on huomattu  liittyvän 

emootioiden oikeaan tunnistamiseen (Adolphs, 2002). 

 

Kolb  ja  Whishaw  (2008)  toteavat  vasemman  puolen  katsomisen  ennustavan  oikeaa 

tulkintaa  emootiosta.  Tämä  puolustaa  heidän  mukaansa  ajatusta  siitä,  että  aivojen  oikea 

hemisfääri  on  erikoistunut  vastaanottamaan  viestejä  kasvojen  ilmaisuista.  Oikean 

hemisfäärin dominoinnin hypoteesi tarkoittaa sitä, että kasvojen vasemman puolen lihakset 

aktivoituvat  enemmän  erityisesti  positiivisia  emootioita  kokiessa. Emotionaalisten 

kasvonilmeiden on huomattu olevan suurempia kasvojen vasemmalla puolella. Sama tulos 

on  saatu niin  vihaisille  kuin  iloisillekin  kasvoille.  Tätä  vasemman  puolen  ilmeiden 

dominointia on selitetty myös lihasten voimakkuudella. (Dimberg & Pettersson, 2000.) 

 

Aivan  pienten  lasten  emootioiden  tunnistamisen  prosessia  ei  täysin  tunneta.  Eräässä 

tutkimuksessa  vauvoille  näytettiin  kuvia  iloisista,  pelokkaista,  neutraaleista  sekä  muuten 

neutraaleista  kasvoista,  mutta  pelokkaista  silmistä.  Fiksaatioiden  kohdistumisen  alueet 

eivät  poikenneet  toisistaan  merkittävästi.  Tutkimuksessa  huomattiin  vauvojen 

tarkkaavaisuuden siirtymisen olleen vaikeampaa silloin kun edellinen kuva oli ollut pelokas. 

Tutkimuksessa huomattiin vauvojen katseen kohdistuvan eniten silmien alueelle. (Peltola, 

Leppänen, Palokangas & Hietanen, 2008.) 

 

Nummenmaa,  Höynä  ja  Calvo  käyttivät  IAPS- kuvia  tutkiessaan  tarkkaavaisuuden 

suuntautumista.  He  näyttivät  koehenkilöille  yhtäaikaisesti  epämiellyttävää,  neutraalia  ja 

miellyttävää  kuvaa.  Tutkimuksessa  huomattiin  koehenkilöiden  ensimmäisen  fiksaation 

sijoittuvan  jompaankumpaan  emotionaaliseen  kuvaan,  ja  että  katseen  kesto  oli  pidempi 

emotionaalisissa  kuin  neutraaleissa  kuvissa.  He  havaitsivat  myös  tarkkaavaisuuden 

suuntautuvan  hiukan  enemmän  miellyttävien  kuvien  suuntaan.    (Nummenmaa,  Höynä  & 

Calvo,  2006.) Ihminen  siis  suuntaa  tarkkaavaisuuttaan  emotionaalisia  kuvia  kohti,  kun 

siihen on mahdollisuus. 
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Myös silmien alue on tärkeä emootioiden tunnistamisessa. Silmien seudun katsomisen on 

esitetty antavan  todenmukaisempaa  informaatiota  komplekseja  tunteita  arvioidessa,  kuin 

suun alueen katsomisen. Pelkästään silmien alueen tai koko kasvojen katsominen tuottivat 

yhtä  hyviä  tuloksia.  Kuitenkin  yksittäistä  diskreettiä  perustunnetta  arvioitaessa  koko 

kasvojen  näkeminen  osoitti  parhaita  tuloksia.  Lisäksi  naiset  tunnistivat  paremmin 

komplekseja  emootioita  silmien  alueelta  kuin  miehet.    Koehenkilöt  näkivät 

emotionaalisista  kasvoista  ainoastaan  joko  suun  alueen,  silmien  alueen  tai  koko  kasvot. 

(Baron-Cohen, Wheelwright &Jolliffe, 1997.) 
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3 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen  tarkoituksena  oli  selvittää  millä  tavoin  koehenkilöiden  katse  sijoittui 

videoiden  kohdehenkilöiden  kasvoille  heidän  katsellessa  negatiivisia  ja  positiivisia  kuvia, 

sekä millä tavoin fiksaatiot sijoittuvat kun koehenkilö arvioi kohdevideon oikein tai väärin. 

Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan oppiiko koehenkilö arvioimaan kohdehenkilön kasvoja 

tämän tarkastellessa ja arvioidessa affektiivisia kuvia. 

 

 

1. Kuinka  fiksaatioiden  kestot  ja määrät  eroavat  positiivisia  ja  negatiivisia 

kohdevideoita katseltaessa? 

 

2. Kuinka  fiksaatioiden  sijoittuminen,  lukumäärä  ja  kesto  eroavat  koehenkilöiden 

vastatessa oikein tai väärin? 

 

3. Oppivatko koehenkilöt arvioimaan kohdehenkilöiden emotionaalisia kasvonilmeitä 

kokeen edetessä? 

 

 

Kirjallisuuden pohjalta  voidaan  olettaa  ihmisten  katselevan enemmän  kasvojen  vasenta 

puolta.  Kasvojen  vasemman  puolen  lihakset  aktivoituvat  oikeaa  puolta  voimakkaammin 

(Dimberg  &  Pettersson,  2000),  kasvojen  vasemman  puolen  katsominen  ennustaa  oikeaa 

tulkintaa  emootiosta (Kolb  &  Whishaw, 2008)  sekä  ensimmäisten  fiksaatioiden 

sijoittuminen  kasvojen  vasemmalle  puolelle  ennustaa  samoin  oikeaa  tulkintaa  kasvoista 

(Hsiao & Cottrell, 2008). 

 

Aiemmissa  tutkimuksissa  on  huomattu  emotionaalisten  kuvien  ohjaavan  koehenkilön 

tarkkaavaisuutta. Koehenkilöiden on huomattu katsovan mieluummin emotionaalista kuin 

neutraalia  kuvaa.  (Nummenmaa,  Höynä  &  Calvo, 2006.) Tässä  tutkimuksessa  ei  ole 

neutraaleja  kohdevideoita,  mutta  halutaan  selvittää  eroavatko  fiksaatioiden 

suuntautumisen tavat valenssiltaan eriarvoisissa kohdevideoissa.  
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Koehenkilöt  tulevat  saamaan palautteen arviointinsa  oikeellisuudesta  heti  vastauksensa 

jälkeen.  Koehenkilöillä  oletetaan  olevan  mahdollisuus  oppia  tuntemaan  kohdevideoilla 

esiintyvien  henkilöiden  emootioiden  ilmaisemin  tapoja,  koska hän on  saanut  tietää  onko 

arvaus oikea. Arkielämässä voimme huomata tunnistavamme läheisten ihmisten reaktioita 

herkemmin kuin täysin tuntemattomien henkilöiden. 
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4 Metodi 

4.1 Koehenkilöille esitetyt kohdevideot ja niiden kohdehenkilöt 

Tämän tutkimuksen koehenkilöille esitettyjen videoiden kohdehenkilöt valittiin edellisessä 

tutkimuksessa, DynEmo1- tutkimusprojektissa (Rantanen,  Laukka, Lehtihalmes  & 

Seppänen,  2010). Tutkimuksessa 44  koehenkilöille esitettiin IAPS- kuvia1 ja  heidän 

tehtävänään  oli  arvioida subjektiivisesti kuvien  emootiosisältöä 9-portaisella  SAM-

asteikolla. Kuvat olivat miellyttäviä, neutraaleja ja epämiellyttäviä.  

 

Koehenkilöt katsoivat 20 sekuntia IAPS- kuvaa, jonka jälkeen seurasi välittömästi arviointi. 

Koehenkilön  tuli  arvioida  näkemänsä  kuva  SAM- asteikolla  valenssin  ja  kiihdyttävyyden 

mukaan.  Arvioinnin  kestoa  ei rajoitettu,  vaan  koehenkilö  sai  käyttää  tarvitsemansa  ajan. 

SAM- arvioinnin jälkeen kokeen johtaja kysyi koehenkilöltä mitä hän näki kuvassa, mitä oli 

tapahtunut ennen kuvan ottoa ja mitä tulee tapahtumaan sen jälkeen. Keskustelun jälkeen 

ruudulle ilmestyi uusi kuva ja sama toistui kaiken kaikkiaan 48 kuvan verran. (Kuva 6a.) 

 

Videot  esitettiin  koehenkilöille  17”  tuumaiselta  näytöltä.  Koehenkilöiden  silmien  liikkeitä 

tarkkailtiin  Tobii  1750- systeemillä.  Näytteenottotaajuus  oli  50  Hz  ja  spatiaalinen 

resoluutio  0.25  astetta.  Silmien  liikkeet  tunnistava  systeemi  paikansi  silmän  fiksaation  ja 

sen keston, pupillin koon muutoksen ja silmien etäisyyden tietokoneen näytöstä. Sydämen 

sykkeen  vaihtelu  mitattiin  Polar  S810i- sykemittarilla.  Kasvojen  ilmeet  nauhoitettiin 

Firewire- kameralla (IEEE 1394) ja puhe langattomalla mikrofonilla.  

 

Kaksi  koehenkilöä  valittiin  tätä  jatkotutkimusta  varten kohdehenkilöiksi selkeimmän 

sykevaihtelun sekä emootiosisältöjen valenssin erottelun perusteella.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Esitettyjen IAPS- kuvien numerot: positiiviset: 2050, 2057, 2070, 2091, 2165, 2209, 2216, 

2340, 2352, 2550, 4608, 4601, 4653, 4700, 8490, 2040; neutraalit: 2190, 2191, 2215, 2235, 

2393,  2487,  2516,  2745,  2840,  2850,  2870,  7493,  7496,  7550,  8311,  9070  ja  negatiiviset 

2375,  2750,  2800,  2900,  3015,  3051,  3181,  3301,  3550,  6243,  6570,  6838,  9040,  9421, 

9435, 2095. 
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4.2 Koehenkilöt 

 

Tutkimukseen osallistui 23 Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijaa, 19 

naista  ja  neljä  miestä. Koehenkilöt  seulottiin  aleksitymian  varalta  Toronto  Alexithymia 

Scale (TAS)- testillä,  masennus Beck’s  Depression  Scale  (BDI-II)- testillä,  ahdistus State- 

Trait  Anxiety  Inventory  (STAI)- testillä  ja  käyttäytymisen ehkäisyä tai aktivoituneisuutta 

mittaavalla  BIS/BAS  Scale- testillä. Viimeisin  mittaa  motivationaalista  välttämis-

/lähestymiskäyttäytymistä. Osallistuminen oli koehenkilöille osa kurssisuoritusta ja he ovat 

antaneet kirjallisen suostumuksen osallistumisestaan. 

4.3 Laitteisto 

Videot  IAPS- kuvia  katselevan  kohdehenkilön  kasvoista  esitettiin 23”  näytöltä. 

Silmänliikkeet nauhoitettiin Tobii T300- laitteistolla. Ladybug3- kamera kuvasi koehenkilöä 

sekä kokeen johtajaa koko kokeen ajan. Syke mitattiin R-R intervalleineen Polar Team2- 

sykemittarilla ja ihon sähkönjohtavuus Affectiva Q Sensor Pod- sensorilla.   

4.4 Kokeen kulun kuvaus 

Koehenkilöt  istuivat noin 65  senttimetrin  päässä tietokoneen  näytöstä  laboratorio-

olosuhteissa.  Tilassa  oli  koehenkilön  lisäksi  kokeen  johtaja  joka  oli  samalla  myös 

haastattelija. Kappaleessa  4.1  kuvatut  videot  esitettiin  koehenkilöille  siten,  että 

ensimmäiset  24  videota  esittivät  ensimmäisen  kohdehenkilön  kasvoja,  ja  seuraavat  24 

toisen kohdehenkilön kasvoja. 

 

Koehenkilön  tehtävänä  oli arvioida katsooko videon kohdehenkilö positiivista  vai 

negatiivista affektiivista kuvaa. Koehenkilölle annettiin ohjeeksi katsoa henkilön kasvoja ja 

arvioida millaista kuvaa hän katsoo. Vastausvaihtoehtoina olivat positiivinen, en osaa sanoa 

ja negatiivinen. Positiivisia videoista oli 24 ja negatiivisia loput 24, kummallakin videoiden 

kohdehenkilöllä  12  kumpaakin.    Eri  emootiosisältöiset videot  esitettiin  satunnaisessa 

järjestyksessä.  Yhden  videon  kesto  oli  20  sekuntia. Vastauksen  aikana  koehenkilölle 

näytettiin alkuperäisesti 9-portaisesta SAM- asteikosta muokattua 3 portaista SAM- kuvaa. 

Vastaamisen  jälkeen  kokeen  johtaja  antoi  koehenkilölle  välittömästi  palautteen 

vastauksesta  (oikein/väärin).  Tämän jälkeen  kokeen  johtaja  kysyi  koehenkilöltä: ”Kuinka 
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päädyit  lopputulokseen?”.  Koehenkilö  vastasi  kysymykseen. Tämän  keskustelun  jälkeen 

kokeen johtaja laittoi näkyville seuraavan videoleikkeen ja sama toistui kaikkien 48 videon 

ajan. (Kuva 8.) 

 

 

Kuva 7. DynEmo2- tutkimuksen koeasetelma. 

 

 

 

 

 

 

Koeasetelma!
Kokeenjohtaja, haastattelija Koehenkilö 

Kamerat (10x Flea2) 

Silmänliikkeiden 
rekisteröintijärjestelmä (Tobii T300) 

Kamera (Ladybug3) 

Kohdehenkilön kasvot (DynEmo1-projekti) 
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ohjelma  laskee (Kuva  9).  Tässä  tutkimuksessa  alueiksi rajataan  kasvojen  oikea ja  vasen 

puoli. Oikeiden ja väärien vastausten jakaumia verrataan keskenään verrannollisten parien 

t-testillä, jos se on Levenen testin mukaan mahdollista. Lisäksi katsotaan eroavatko oikean 

ja  vasemman  kasvonpuolen  fiksaatioiden  keskimääräiset  katseluajan  ja  lukumäärät 

toisistaan. 

 

 

Kuva 9. Rajatut Areas Of Interest (AOI)- alueet Tobii 3.2- ohjelmassa 

 

Kolmanteen tutkimuskysymykseen vastataan tarkastelemalla oikeiden ja väärien vastausten 

jakaantumista kokeen edetessä, sekä vertaamalla eri kohdehenkilöistä arvioituja vastauksia. 

Oikeita  ja  vääriä  sekä  ei  osaa  sanoa- vastauksien  korrelaatiota verrataan,  jotta  saadaan 

selville  nouseeko  oikeiden  vastausten  määrä  lineaarisesti,  ja  jakaantuvatko  vastaukset 

tasaisesti. Lisäksi tarkastellaan mahdollista kovarianssia. 
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5 Tulokset 

5.1 Fiksaatioiden  kesto ja  sijoittuminen eri  emootiosisältöisissä 

kohdevideoissa 

Koehenkilöiden  kaikkiin  kohdehenkilöiden  kasvoille suuntaamien  fiksaatioiden 

keskimääräinen  kesto  oli 0,3161 sekuntia,  mediaani 0,3000 ja  keskihajonta 0,12.  Kaikkia 

kohdevideoita  katsottiin  keskimäärin  23,96  kappaleella  fiksaatioita,  mediaani  23  ja 

keskihajonta 11,5. Negatiivisia kuvia katseltaessa kaikkien koehenkilöiden keskimääräinen 

fiksaation  kesto  oli 0,3171  sekuntia,  mediaani  0,3100 ja  keskihajonta  0,11.  Positiivisia 

katseltaessa keskimääräinen fiksaation kesto 0,3151, mediaani 0,3000 ja keskihajonta 0,13. 

 

Verratessa  valenssiltaan  positiivisiin ja  negatiivisiin  kohdevideoiden  kasvoille luotujen 

fiksaatioiden  keston  keskiarvoja  toisiinsa  ei  havaittu  tilastollista  eroa.  Keskiarvoja 

verrattiin  verrannollisten  parien  t-testillä,  (t2206= -,40,  p>.05).  Levenen  testin  tuloksen 

mukaan  varianssit  voidaan  olettaa yhdensuuruisiksi,  koska  p>.05. Myöskään  fiksaatioiden 

lukumääriä  verratessa  ei  havaittu  merkittäviä  eroja  (t2206= -,51,  p>.05),  Levenen  testin 

ollessa p>.05. 

 

Kasvojen  oikealle  puolelle  sijoittuneiden  fiksaatioiden  keskimääräinen  kesto  ei  eronnut 

negatiivisissa ja positiivisissa kohdevideoissa (t1102= ,54, p>.05). Niin ikään sama tulos tuli 

verratessa  fiksaatioiden  lukumääriä  (t1102= -1,14,  p>.05).  Levenen  testi  oli  molemmissa 

p>.05. 

 

Vasemmalle kasvojen puolelle  sijoittuneiden  fiksaatioiden  keskimääräiset  kestot 

valenssiltaan positiivisissa  ja  negatiivisissa kohdevideoissa eivät  myöskään  eronneet 

toisistaan (t1102= -1,17, p>.05). Fiksaatioiden lukumäärät eivät eronneet (t1102= ,37, p>.05). 

Levenen testi oli p>.05. 
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5.1.1 Erot  positiivisten ja  negatiivisten  kohdevideoiden  fiksaatioiden  kestossa eri  puolilla 

kasvoja 

 

Seuraavaksi  tutkittiin  eroavatko kohdehenkilön  kasvojen oikealle  ja  vasemmalle  puolelle 

sijoittuneiden  fiksaatioiden  kestot toisistaan negatiivisissa  ja  positiivisissa  kohdevideoissa. 

Keskiarvoja  verrattiin  verrannollisten  parien  t-testillä. Levenen  testi  osoittaa  varianssien 

olevan yhdensuuruiset, joten t-testiä voidaan käyttää (p>.05).  

 

Positiivisia kohdevideoita katseltaessa huomattiin oikealle kasvojen puolelle sijoittuneiden 

fiksaatioiden  keskimääräisen  keston  olevan  suurempi  kuin  vasemmalle (kuva  10). 

Verrannollisten  parien  t-testi  antoi tulokseksi  t1102=  1,948,  p=  .052. Oikealle  puolelle 

kasvoja  sijoittuneet  fiksaatiot  positiivisia  kohdevideoita  katsellessa  ovat  pidempiä  kuin 

vasemmalle  puolelle  sijoittuneet  tilastollisesti  melkein  merkitsevästi  95  %:n 

luottamustasolla.  

 

Koehenkilöiden  katsellessa  negatiivisia  kuvia  katselevan  kohdehenkilön  kasvoja,  eroja  eri 

kasvonpuoliskojen  fiksaatioiden  kestoissa  ei  havaittu (t1102=  ,374,  p>.05).  Oikean  ja 

vasemman  kasvonpuolten  fiksaatioiden  kestot negatiivisia  kohdevideoita katsellessa eivät 

siten eroa tilastollisesti merkitsevästi. 

 

Group Statistics 

valenssi puoli N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

1 kh_arvo 
oikea 552 ,3225 ,13566 ,00577 

vasen 552 ,3078 ,11400 ,00485 

3 kh_arvo 
oikea 552 ,3184 ,11336 ,00482 

vasen 552 ,3159 ,11488 ,00489 

 

Kuva 10. Fiksaatioiden keskimääräiset kestot valenssiltaan eriarvoisissa kohdevideoissa 

 

5.1.2 Prosentuaalisesti paremmin ja heikommin vastanneiden koehenkilöiden fiksaatioiden 

erot 

Koehenkilöt  jaettiin  oikeiden  vastausten  prosentuaalisen  osuuden  perusteella  kahteen 

ryhmään. Ensimmäisen ryhmän koehenkilöiden oikeiden vastausten prosentuaalinen osuus 
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oli 65 % tai alle. Toisen ryhmän oikeiden vastausten prosentuaalinen osuus oli vastaavasti 

yli  65 %.  Kahdella  heikoimmin  menestyneellä  koehenkilöllä  oikeita  vastauksia  oli  58  %  ja 

kahdella  parhaiten  vastanneella  77  %.  Oikeiden  vastausten  vaihteluväli  on  19,  keskiarvo 

66,22  %  ja  keskihajonta 5. Kuvan  11  taulukosta  huomataan  heikoimmin  vastanneiden 

fiksaatioiden olleen keskimääräisesti pidempiä kuin paremmin vastanneilla.  

 

  Positiiviset Negatiiviset 

Ryhmä1 <65% 318 ms 323 ms 

Ryhmä2 >65% 312 ms 309 ms 

 

Kuva 11. Keskimääräiset yksittäisten fiksaatioiden kestot       positiivisissa ja negatiivissa 

videoissa ryhmittäin. 

5.2 Fiksaatioiden  sijoittuminen  ja  kesto koehenkilön  vastatessa  oikein 

tai väärin 

Kaikista 48 kohdevideosta kahdeksan oli sellaisia, jotka kaikki koehenkilöt arvioivat oikein. 

Kaksi  näistä  oli  positiivisia  ja  loput  kuusi  negatiivisia. Kaikista kokeen negatiivista 

kohdevideoista oikein arvioitiin 74,7 prosenttia, väärin arvioitiin 16,8 prosenttia ja en osaa 

sanoa- vastauksia  negatiivisiin  oli  8,5  prosenttia.  Positiivisissa  kohdevideoissa  oikein 

arvioitiin  58,5  prosenttia,  väärin  27,2  prosenttia  ja  en  osaa  sanoa- vastuksia  oli  14,3 

prosenttia. Negatiiviset kohdevideot arvioitiin siten paremmin.  

 

  Oikein Väärin EOS 

Neg. 74,66919 16,8242 8,506616 

Pos. 58,51449 27,17391 14,31159 

 

Kuva 12. Vastaukset negatiivisiin ja positiivisiin kohdevideoihin 

5.2.1 Fiksaatioiden kestot  

Fiksaatioiden  kestoja  koehenkilön  vastatessa  oikein  tai  väärin  tutkittiin  verrannollisten 

parien  t-testillä. Levenen  testi  osoittaa  että  t-testiä  on  mahdollista  käyttää,  sillä  p>.05. 
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Oikein  ja  väärin  vastatessa  fiksaatioiden  keskimääräinen  kesto  ei  eroa tilastollisesti 

merkitsevästi, sillä t2206= -,401, p>.05. 

 

Eroavaisuuksia  oikein  tai  väärin  vastatessa  fiksaatioiden  sijoittumisessa  oikealle  tai 

vasemmalle  puolelle  kasvoja  testattiin  myös  verrannollisten  parien  t-testillä.  Eroa 

jakaumissa  ei  kuitenkaan  havaittu.  Koehenkilön  arvioidessa  kohdevideon  väärin, 

fiksaatioiden  sijoittumisessa  oikealle tai vasemmalle  ei  ollut  tilastollista  eroa (t744= 1,27. 

p>.05). Samoin on oikeiden arviointien kohdalla (t1460=1,18, p>.05). 

 

 

Group Statistics 

otaiv puoli N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

vastattu oikein kh_arvo 
oikea 731 ,3192 ,12640 ,00468 

vasen 731 ,3116 ,11643 ,00431 

vastattu väärin kh_arvo 
oikea 373 ,3230 ,12224 ,00633 

vasen 373 ,3121 ,11066 ,00573 

 

Kuva 13. Fiksaatioiden kestot koehenkilön vastatessa oikein tai väärin 

5.2.2 Fiksaatioiden lukumäärät oikealle ja vasemmalle kasvojen puoliskoille  

Fiksaatioiden  lukumäärien  eroja  oikealle  ja  vasemmalle  kasvonpuoliskolle tarkasteltiin 

verrannollisten  parien  t-testillä. Levenen  testissä  p>.05. Kaikkien  koehenkilöiden  kaikki 

koevastaukset  yhteenlaskettuina  vasemmalle  kasvonpuoliskolle  luotiin  tilastollisesti 

melkein  merkitsevästi  enemmän  fiksaatioita  kuin  oikealle  puolelle  kasvoja  (t2206= -2,32, 

p=.021. 

 

Oikein  vastatuissa  kohdevideoissa  ei  havaittu eroa  oikealle  ja  vasemmalle  kasvonpuolelle 

sijoittuneiden  fiksaatioiden  lukumäärissä  (t1460= -1,24,  p>.05).  Väärin  vastatuissa 

vasemmalle  puolelle  kasvoja  sijoittui  tilastollisesti  melkein  merkitsevästi  enemmän 

fiksaatioita kuin oikealle puolelle kasvoja (t744= -2,22, p=.027). Levenen testi oli p>.05, eli 

varianssit olivat yhtä suuria. 
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Group Statistics 

otaiv puoli N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

vastattu oikein kh_arvo oikea 731 23,5691 11,53810 ,42675 

vasen 731 24,3010 11,02760 ,40787 

vastattu väärin kh_arvo oikea 373 23,0590 11,81610 ,61181 

vasen 373 24,9651 11,67671 ,60460 

 

Kuva 14. Fiksaatioiden lukumäärät koehenkilön vastatessa oikein tai väärin 

5.3 Oikeiden ja väärien vastausten jakaantuminen kokeen edetessä 

Kaikista  48*23=  1104  videoista  oikein  arvioitiin  66,2  %,  väärin  22,3  % ja  en  osaa  sanoa- 

vastauksia oli 11,5 %. 48 videosta kahdeksan oli sellaisia että kaikki koehenkilöt arvioivat 

ne oikein.  

 

 

 

Kuva 15.  Annettujen vastausten prosentuaaliset osuudet kohdehenkilöille 

 

Kuvassa  15 on  kuvattuna  oikeiden,  ei  osaa  sanoa  ja  väärien  vastausten  jakaumat  kahden 

kohdehenkilön  välillä.  Ensimmäisen  kohdehenkilön  kasvoilta  emootiot  arvioitiin  siten 

hieman paremmin, ei kuitenkaan merkittävästi.  
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Kuva 16a. Kohdehenkilöstä 1 arvioidut oikeat ja väärät vastaukset 

 

 

Kuva 16b. Kohdehenkilöstä 2 arvioidut oikeat ja väärät vastaukset 

 

Kuten kuvista 16a ja 16b näemme, kokeen edetessä ei havaittu oppimistrendiä. Oikeiden 

vastausten  osuus  ei  noussut lineaarisesti,  eikä  väärien  vastaavasti  tippunut.  Oppimista  ei 

tapahtunut kummankaan  emootiovideoiden  henkilön  kasvojen  arvioinneissa. 

Pylväsdiagrammeista  on  kuitenkin  huomattavissa  se,  että  ensimmäisen  kohdehenkilön 

videoita  on  arvioitu  epätasaisemmin.  Ensimmäisen  kohdehenkilön  kasvoja  koehenkilöt 

ovat  arvioineet  enemmän  joko  positiivisiksi  tai  negatiivisiksi,  kun  taas  toisen 

kohdehenkilön  kasvoja  on  arvioitu  tasaisemmin.  Tämä  tarkastelu  ei  yksinään  riitä,  joten 

tarkastellaan muuttujien välistä kovarianssia eli yhteisvaihtelua tilasto-ohjelman avulla. 
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Kuva 17. Korrelaatio ja hajontakuvio vastausten jakaantumisesta. 

 

P-arvon ollessa .545 nollahypoteesi jää voimaan. Pearsonin korrelaatiokerroin on 

-0.90, eli oikeiden ja väärien vastausten välillä vallitsee voimakas negatiivinen korrelaatio. 

Hajontakuviosta  näemme  ettei  muuttujien  välillä  ole  yhteyttä,  koska  ne  sijoittuvat 

koordinaatistoon täysin satunnaisesti. 

Correlations 

 oik num 

oik Pearson Correlation 1 -,090 

Sig. (2-tailed)  ,545 

N 48 48 

num Pearson Correlation -,090 1 

Sig. (2-tailed) ,545  

N 48 48 
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6 Pohdinta 

Tutkimuksen  tarkoituksena  oli  selvittää  millä  tavoin  koehenkilöiden  katse  sijoittui 

videoiden  kohdehenkilöiden  kasvoille  heidän  katsellessa  negatiivisia  ja  positiivisia  kuvia, 

sekä millä tavoin fiksaatiot sijoittuivat kun koehenkilö arvioi kohdevideon oikein tai väärin. 

Lisäksi  tutkimuksessa  tarkasteltiin  nousiko  koehenkilöiden  oikeiden  vastausten 

prosentuaalinen osuus kokeen edetessä. 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys  pyrki  tarkastelemaan  vallitseeko  negatiivisten  ja 

positiivisten kohdevideoiden katseluajoissa eroavaisuuksia. Nummenmaa, Höynä ja Calvo 

(2006)  toteavat  tutkimuksessaan  epämiellyttäviä  kuvia  katseltavan  huomattavasti 

pidempään kuin neutraaleja. Tässä tutkimuksessa ei neutraaleja kohdevideoita ollut, mutta 

epämiellyttäviin  ja  miellyttäviin  videoihin  luodut  fiksaatiot  ja  niiden  kestot  eivät  eronneet 

merkittävästi  toisistaan. Tarkasteltaessa  kasvojen  eri  puolille  sijoittuneita  fiksaatioita, 

huomattiin positiivisia kohdevideoita katseltaessa kasvojen oikealle puolelle sijoittuneiden 

fiksaatioiden  olevan  pidempiä  kuin  vasemmalle  puolelle  sijoittuneet. Tulos  on  sikäli 

ristiriitainen  kirjallisuuden  kanssa,  koska  ihmisen  tunnistaessa  kasvoja katse  kiinnittyy 

pääosin kasvojen vasemmalle puolelle (Luria, 1973; Dimberg & Pettersson, 2000; Kolb & 

Whishaw,  2008;  Hsiao  &  Cottrell,  2008). Tulos  on  merkitsevä  95  %:n  luottamustasolla. 

Tulos ei ole yllättävä, koska koehenkilöt eivät itse katsoneet epämiellyttäviä tai miellyttäviä 

kuvia, vaan kasvoja ihmisistä jotka katsoivat affektiivisia kuvia. 

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä  selvitettiin,  millaisia  eroja  oikeiden  ja  väärien  vastausten 

fiksaatioissa  oli. Oikeiden  ja  väärien  vastausten  osuuksia negatiivisissa  ja  positiivisissa 

kohdevideoissa  verratessa  huomattiin  valenssiltaan  negatiivisia  arvioitaneen 

prosentuaalisesti  paremmin.  Fiksaatioiden  keskimääräisissä  kestoissa  tai  lukumäärissä 

kullekin  kohdevideolle  ei  kuitenkaan  havaittu  tilastollisesti  merkityksellisiä  eroja. 

Tarkasteltaessa  kaikkia,  niin  oikeita  kuin  vääriäkin,  huomattiin  kasvojen  vasemmalle 

puolelle  sijoittuneen  merkityksellisesti  enemmän  yksittäisiä  fiksaatioita  kuin  kasvojen 

oikealle puolelle. Koehenkilöiden väärin arvioitujen kohdevideoiden kasvojen vasemmalle 

puolelle luotiin 95%:n luottamustasolla lukumääräisesti enemmän fiksaatioita kuin oikealle. 

Kirjallisuuden perusteella ihmisen oletetaan saavan parempaa informaatioita juuri kasvojen 

vasemmalta  puolen.  (Luria, 1973; Dimberg &  Pettersson,  2000; Kolb & Whishaw, 2008; 
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Hsiao & Cottrell, 2008). Tulos ei ole ristiriitainen aiemman tutkimustiedon kanssa, vaan se 

osoittaa että koehenkilöt katsoivat tyypillisesti. Syy kohdevideoiden väärään arvioimiseen 

ei  siten  ole  fiksaatioiden  sijoittumisessa  vaan  jossain  muussa  seikassa,  jota  ei  tässä 

tutkimuksessa havaittu. 

 

Kolmas tutkimuskysymys kysyi oppivatko koehenkilöiden tunnistamaan kohdehenkilöiden 

emotionaalisia  kasvonilmeitä  kokeen  edetessä.  Aineistoa  tarkasteltaessa  ei  voitu  havaita 

lineaarista  oikeiden  vastausten  määrän  kasvua  tai  vastaavasti  väärien  laskua.  Vastausten 

välillä  vallitsi  negatiivinen  korrelaatio  (r=-.090),  eli  vastaukset  korkeintaan  heikkenivät 

kokeen  edetessä.  Tulosta  voi  selittää  koetilanteen  epäluonnollisuus  ja  asymmetrisyys. 

Tilanne  ei  ollut  todellinen  sosiaalinen  tilanne,  vaan  koehenkilöt  katsoivat  kohdevideoita 

näytöltä, ja kokeen johtaja hallitsi videon näkymisen aikaa. Jokainen kohdevideo näkyi 20 

sekunnin  ajan.  Reaalimaailman  vuorovaikutustilanteissa  tunnistettava  emotionaalinen 

kasvonilme  on  katseltavissamme  pidempiä  aikoja,  vaikkakin  Nummenmaan  mukaan 

ihminen tunnistaa emotionaalisen sisällön jo 120–170 millisekunnin aikana (Nummenmaa, 

2006). 

 

Toisen  kohdehenkilön  videoita  oli  arvioitu  4  %  heikommin  kuin  ensimmäisen 

kohdehenkilön. Tätä voi selittää henkilön kasvojen huono näkyvyys, sillä hänellä oli silmien 

alueen peittävät silmälasit sekä otsan alueen näkemisen estävät otsahiukset. Ensimmäiseen 

kohdehenkilöön  verrattuna  hän  elehti  huomattavasti  vähemmän  ja  pysyi videoilla 

melkeinpä  paikoillaan. Kohdehenkilöt  valittiin  tähän  tutkimukseen  selkeimmän 

sykevaihtelun  ja  katsomiensa  affektiivisten  kuvien  selkeimmät  erottelun  vuoksi. 

Kohdehenkilöitä  valittaessa  ei  kiinnitetty  huomiota  heidän  kasvojen  ilmeisiin. 

Tutkimuksissa  on  havaittu  niiden  ihmisten,  joilla  on  korkeampi  emotionaalisen  empatian 

taipumus,  imitoivan  voimakkaammin  eräillä  poski- ja  kulmalihaksilla  näkemiään 

emotionaalisia ärsykkeitä. (Dimberg & Thunberg, 2012.) Emotionaalisen empatian teorian 

näkökulmasta ajateltuna  tämän  tutkimuksen  kohdehenkilöillä  voidaan  nähdä  olevan 

erilainen taipumus imitoida näkemiään emotionaalisia kasvoja. 

 

Tässä  tutkimuksessa  voidaan  ajatella  olleen  muutamia  emootioiden  tunnistamista 

parantavia  seikkoja.  Koehenkilöistä  19  oli  naisia  ja  4  miehiä,  kaikki  Oulun  yliopiston 

opiskelijoita.  Joidenkin  tutkimusten  mukaan  naiset  tulkitsisivat merkitsevästi paremmin 

emotionaalisia  kasvonilmeitä,  sekä akateemisen  koulutuksen  saaneet  paremmin  ei-
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akateemisiin  verrattuna. Emootioiden  tunnistamisella  on  havaittu  myös  yhteys 

kognitiiviseen  älykkyyteen  ja  tiettyihin  ekstrovertteihin  persoonallisuudenpiirteisiin. 

(Scherer & Scherer, 2011.) Kuten Elfenbein ja Ambady (2002) meta-analyysissaan toteavat, 

emootioiden  tunnistaminen  on  tarkempaa jos  tunnistaja  ja  tunnistettava  ovat  saman 

kansallisuuden, etnisen  tai  alueellisen  ryhmän  edustajia. Tämän  tutkimuksen  koehenkilöt 

olivat hyvin homogeeninen joukko, joka voi vaikuttaa tuloksiin. Kaikki olivat kantaväestöä, 

suomea äidinkielenään puhuvia ja asuivat ainakin koehetkellä Pohjois-Suomessa. Lisäksi he 

opiskelivat yliopistossa psykologian opintoja, joten koehenkilöiden voidaan olettaa olleen 

ainakin  jossain  määrin  kiinnostuneita  ihmisen  käyttäytymisestä. Yllä  mainitut  tekijät  ovat 

voineet vaikuttaa kohdevideoiden valenssin hyvään tunnistamiseen. 

 

Emootiotutkimuksessa  käytetään  paljon  staattisia  kuvia,  jolloin  kuvan  arvioija  ei  näe 

arvioitavien kuvien  henkilöiden kasvoilta  esimerkiksi  räpytyksiä  ja  muita  mikroilmaisuja. 

Tätä  on  pidetty  emootiotutkimuksen  heikkoutena. (Russell,  ym.  2003).  IAPS- kuvat  ovat 

kuitenkin  hyvin  selkeästi  eroteltu valenssiltaan  eriarvoisiksi.  Negatiiviset  ovat  selkeästi 

epämiellyttäviä ja positiiviset miellyttäviä. Lang ym. (2008) ovat arvioittaneet kuvat suurella 

joukolla,  ja  näitä  affektiivisia  kuvia  pidetään  yleisesti  hyväksyttyinä  tutkimuskäytössä. 

Tämän  tutkimuksen kannalta lisäarvoa tuo kuitenkin videomateriaalin käyttö. Koehenkilöt 

näkivät  kutakin  kohdevideota  20  sekunnin  ajan,  jolloin  kunkin  kohdehenkilön  kasvoilla 

ehtii  hyvin  näkyä  erilaisia  ilmaisuja. Kohdevideoilla  näkyi  kuitenkin  vain  kasvot  ja  hiukan 

hartioita (Kuva 9). Koetilanne  vastaa  siten  esimerkiksi  videoneuvottelujen  ja  Skype- 

puheluiden reaaliasetelmaa, joissa henkilöt eivät näe keskustelukumppaninsa koko kehoa.  

 

Tämän  tutkimuksen  objektiivisuutta  lisää  se  ettei  tutkija  ole  ollut  osallisena  aineiston 

keräämisessä.  Validissa  mittauksessa  mittari  kuvaa  sitä  ilmiötä  mitä  on  suunniteltu.  Tässä 

tutkimuksessa tarkoitus oli selvittää mihin ja minkä kestoisesti fiksaatiot sijoittuvat. Tämän 

tutkimuksen  mittarin,  Tobii  3.2- ohjelmasta  pyydettyjen  tietojen,  validiteetin  katsotaan 

olevan  hyvä. Ohjelmalta  pyydettiin  tiedot  fiksaatioiden  kestoista  ja  lukumääristä 

kohdevideoiden  kasvojen  vasemmalle  ja  oikealle  puoliskoille. Epätarkkuutta  kasvojen 

oikean  ja  vasemman  puolen  fiksaatioiden  mittaamiseen  luo  se,  että  AOI- alueet  (kuva  9) 

kohdehenkilöiden  kasvoille  on  rajattu käsin.  Niin  loistava  kuin  ohjelma  onkin,  se  ei  itse 

kykene  rajaamaan  alueita  videoille.  Käsityönä  tehty  alueiden  rajaaminen  ei  ole  täysin 

luotettava.  Toisen  koehenkilön  kasvojen  yläosaa  peitti  otsahiukset,  jotka  otettiin  myös 

mukaan AOI- alueeseen. Siten tuloksissa on laskettu mukaan kohdehenkilön otsahiuksiin 
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sijoittuneet  fiksaatiot.  Aiemmista  tutkimuksista  ei  löytynyt viitteitä  tällaisten  tilanteiden 

ratkaisemiseen,  jolloin  tutkija  päätti  ottaa  otsan  alueen  mukaan  AOI- alueeseen. 

Reliaabelissa  mittauksessa  mittaukseen  ei  vaikuta  olosuhteet  tai  satunnaisvirheet.  Koska 

ihmisen  katsomisen  suuntaa  ei  voi  määrätä,  ovat  koehenkilöt  katsoneet  kokeen  aikana 

myös muualle kuin kohdehenkilön kasvoille. Tutkimuksen reliabiliteetin voidaan siis ajatella 

kärsineen, koska koehenkilöt ovat katselleet kokeen aikana myös muualle kuin kasvoihin. 

Tutkimuksen  tulokset  on  kuitenkin  analysoitu  vain  niistä  fiksaatioista,  jotka  ovat 

sijoittuneet  rajatuille  AOI- alueille. Tutkimuksen  tuloksien  yleistettävyyteen  vaikuttaa 

myös koehenkilöiden pieni määrä (N=23). 

 

Tässä  tutkimuksessa  ei  analysoitu lainkaan koehenkilöiden  verbaalisia  selityksiä 

kohdevideon  valenssin  arvioinnista.  Tutkimalla  narratiiveja  saataisiin  lisää  tietoa 

emotionaalisten  kasvonilmeiden tunnistamisesta  sekä siitä  millä  tavoin  ihminen  selittää 

emootioiden  tunnistamista. Puheen  prosodisten  piirteiden  tarkastelu  emootioiden 

ilmenemistä  selitettäessä antaisi  tietoa esimerkiksi  apuvälineiden  kehittämiseen  kuuroille 

tai sokeille ja puheterapiaa varten. Jatkotutkimusaiheena narratiivien tutkiminen olisi siten 

hyödyllistä.  Lisäksi  tämän  tutkimuksen  koehenkilöiden  voidaan  nähdä  arvioineen 

kohdevideot  hyvin.  Tulosta  voi  selittää  koehenkilöiden  homogeenisyys.  Tulosten 

vertaaminen  kontrolliryhmään,  jonka  koehenkilöt  valittaisiin huolellisesti  toteutetun 

kiintiöotannan avulla, antaisi viitteitä erojen ilmenemisestä.  
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