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Tiivistelmä 

Flow-tila on mielentila, jossa henkilö on uppoutunut suorittamaansa aktiviteettiin 

energisellä tavalla. Sen ominaisuuksiin kuuluvat erityisesti syventyminen ja 

nautinnollisuus. Flow-tilan huomaa mm. siitä, että henkilö on kokonaan syventynyt 

aktiviteettiinsa ja menettänyt ajantajunsa. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia erityisesti flow-tilan vaikutuksia elektronisten 

laitteiden käytössä, ja miten flow-tila koetaan yksilöllisellä tasolla elektronisten laitteiden 

kanssa työskenneltäessä. Aluksi tehtiin katsaus aikaisemmista flow-tiloja käsittelevistä 

tutkimuksista. Katsauksen pohjalta valittiin kriteerit, kategoriat ja tutkimuksessa käytetyt 

työkalut. Tutkimus tehtiin seuraten laadullisen tapaustutkimuksen periaatteita, 

hyödyntäen aineistonkeruussa haastattelua ja dokumenttien tutkimista. Tätä 

lähestymistapaa sovellettiin tutkimukseen ensin aikaisemmista tapaustutkimuksista. 

Aiemmista tapaustutkimuksista mallia ottamalla saatiin aikaan tutkimuksen käyttämä 

lähestymistapa. Aineistoa tutkimukseen kerättiin tutkimukseen valittujen tutkimuksen 

osanottajien haastatteluilla, tarkkailulla ja itseraportointidokumenttien tutkimisella. 

Lopuksi kerrottiin tutkimuksen tuloksista ja esitettiin mahdollisia tutkimuskysymyksiä 

jatkotutkimuksille, pohjautuen tutkimuksen aikana tehtyihin havaintoihin. Tutkimuksen 

vastaukseksi saatiin esille flow-tilan vaikutuksia elektronisten laitteiden käytössä, ja 

miten flow-tila koettiin yksilöllisellä tasolla. Tutkimuksessa käytettiin aiempiin 

tutkimuksiin perustuvaa määritelmää flow-tilan vaatimuksista, ominaisuuksista ja 

seuraamuksista. Vaatimukset: Haasteiden ja taidon tasapaino, haastavuus, nopea palaute, 

usko omaan kykyyn vastata haasteeseen, tulosten näkyvyys, haasteiden ja taitojen 

nouseminen. Ominaisuudet: äärimmäinen keskittyminen, muiden aatteiden 

kadottaminen, tekojen ja tietoisuuden yhdistyminen, ajantajun kadottaminen, positiivinen 

kokemus, nautinnollisuus. Negatiiviset ominaisuudet: Harhautuminen, ajantuhlaus, 

riippuvuus, mahdollista kokea antisosiaalisessa kontekstissa. Seuraamukset: parantunut 

oppiminen, teknologian käytön parantuminen, parempi työmotivaatio, tutkiva käytös. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia vaikutuksia. Tutkielman loppuvaiheessa 

havainnoitiin seuraavia positiivisia vaikutuksia: Positiiviset: Syvä keskittyminen, 

parantunut motivaatio, nautinnollisuus, parantunut käyttökokemus, parantunut 

suorituskyky, parantunut oppiminen, ajantajun hämärtyminen, muiden ajatusten 

kadottaminen, positiivinen yksilöllinen kokemus. Tutkimuksessa havainnoitiin myös 

negatiivisia vaikutuksia: Turhautuminen, antisosiaalisuus, ajantuhlaus, havainnoinnin 

heikkeneminen, aggressio, tärkeiden asioiden unohtaminen, riippuvuus, riippuvuuden 

kehitys. Tutkimuksen tarkoituksia varten ominaisuudet ja seuraamukset yhdistettiin 

vaikutuksiksi, joista saatiin flow-tilan vaikutukset elektroniikan käytössä esille. 

Tutkimuksessa todettiin flow-tilan tapahtuvan elektronisten laitteiden käytössä, mutta 

siihen pääsemisen kriteerit olivat enemmän henkilöiden mielestä ja havainnoinnista 

riippuvaisia. Tutkimuksessa päädyttiin siihen tulokseen, että havaittiin samojen sääntöjen 

pätevän flow-tilaan käytettäessä elektronisia laitteita, kuin muissakin aktiviteeteissa, 

joissa flow-tiloja on aiemmissa tutkimuksissa havainnoitu. 

Avainsanat 

flow-tila, elektroniikka, yksilö 

Valvoja 

Professori Netta Iivari 
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1. Johdanto 

Flow-tilaa on tutkittu eri näkökulmista vuosien varrella. Kaikista kuuluisin flow-tilaa 

tutkinut henkilö on usein flow-tilan tutkimuksissa mainittu Csikszentmihalyi, joka aloitti 

flow-tilan laajemman tutkimisen. Aluksi flow-tilaa havaittiin urheilua ja taiteilua 

tutkittaessa, myöhemmin sitä on havainnoitu muissakin aktiviteeteissä; esimerkiksi Chen 

(1999), Matikka (2013) ja Salanova (2014), jotka kaikki ovat tutkineet flow-tiloja eri 

olosuhteissa ja aktiviteeteissa. Flow-tilaa on tutkittu positiivisena vaikutuksena, ja sen 

tutkimus kuuluu positiivisen psykologian tutkimuksen kategoriaan. Flow-tilasta tiedetään 

paljon, mutta sitä tutkitaan silti yhä enemmän; kuluneina kahtena vuotena flow-tilasta on 

julkaistu useita teoksia. Tiedossa flow-tilasta on se, että se voidaan kokea myös 

negatiivisessa mielessä. Esimerkiksi Engeserin (2014) tutkimuksessa kerrottiin flow-tilan 

kokemisesta antisosiaalisessa kontekstissa ja sen mahdollisesta osuudesta riippuvuuden 

kehittymiseen. Vaikka flow-tilasta tiedetään enemmän kuin alussa, on flow-tila edelleen 

useiden tutkimusten kohde. Tietomme flow:sta on vielä siinä määrin rajoittunut, ettei 

kaikkia flow-tilan negatiivisia tai positiivisia mahdollisuuksia vielä tiedetä, eikä kaikkia 

sen vaikutuksia ole vielä löydetty. Flow-tilasta tiedetään, että se voidaan havaita missä 

tahansa aktiviteetissa, jossa haaste on tasapainossa yksilön tai ryhmän taitojen kanssa, ja 

jossa haaste on tasapainossa henkilön kyvyn kanssa vastata haasteeseen. Ottaen 

huomioon flow-tilan luonteen ja sen kuvailun, sen oletetaan olevan kasvaneen 

produktiivisen käyttäytymisen tila, jossa työtä suorittava henkilö ei välttämättä tunne 

työntekoa raskaaksi tai uuvuttavaksi kuten Jarenko ja Martela (2014) havaitsivat. 

Erityisesti sosiaalista flow-tilaa ja tiimien jakamaa flow-tilaa ovat tutkineet Matikka 

(2015) ja Valo (2013). Tässä tutkimuksessa flow-tilaa tutkittiin käyttäjäkokemuksien, 

kuten ihmisen ja tietokoneiden vuorovaikutuksen pohjalta. Mielenkiinto tutkimukseen 

heräsi, kun kirjallisuuskatsauksen pohjalta löydettiin flow-tilan esiintyneen elektronisten 

laitteiden kanssa työskenneltäessä. Elektronisten laitteiden käyttö on kasvanut viime 

vuosien aikana, mikä tuo flow-tilan vaikutukset ajankohtaiseksi tutkimusalueeksi tällä 

alueella. Flow-tilasta tarvitaan enemmän tietoa yksilöllisellä tasolla tapahtuvassa 

elektroniikan käytössä. Tutkimuksen kannalta katsottuna flow-tilan seuraamukset ja 

ominaisuudet yhdistettiin vaikutuksien alle, jotta saatiin tutkittua flow-tilan vaikutuksia 

elektroniikan käytössä. 

Elektronisista laitteista puhuttaessa voidaan puhua mistä tahansa laitteesta, jossa sähköä 

on käytössä. Tutkimuksen tarkoitus ei ole tutkia kaikkia elektronisia laitteita, vaan 

keskittyä yleisimpiin, kuten kodinkoneet ja älylaitteet, eli esimerkiksi tietokoneet. 

Mahdollisuuksien salliessa tutkitaan myös käyttöliittymien vaikutusta flow-tilan syntyyn 

näistä elektronisista laitteista puhuttaessa; esimerkiksi muotoilun vaikutusta flow-tiloihin 

tutkitaan tässä tutkimuksessa. Elektroniikan lisääntyneestä käytöstä eri organisaatioissa 

on olemassa eriäviä mielipiteitä, kuten Rampen (2017), jonka mielestä on tärkeää 

ymmärtää, että loppupelissä asiakkaat ovat silti tärkeimpiä. Hän suositteleekin 

ihmisläheisempää lähestymistapaa elektronisten laitteiden adoptoinnissa. Tässä 

tutkimuksessa otetaan neutraali lähestymistapa elektroniikkaan sen sijaan, että 

pohdittaisiin sitä, onko digitalisointi hyvä tai paha tie edetä kohti tulevaisuutta. 

Tutkimuksen päätarkoitus on luoda lisää tietoa flow-tilasta, keskittyen siihen, miten se 

vaikuttaa elektronisten laitteiden käytössä, ja siten luoda pohjaa tulevaisuudessa tehtäviä 

tutkimuksia varten. Akateemisen tietoisuuden kasvattaminen flow-tilaan liittyen on 

tärkeää, jotta saadaan enemmän tietoa flow-tilan ominaisuuksista yksilöllisellä tasolla 

elektronisten laitteiden käytöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimus antaa pohjustavaa 

tietoa tietystä näkökulmasta ja pyrkii tarjoamaan lopuksi kysymyksiä ja suosituksia 
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jatkotutkimuksia varten. Käytännöllisessä mielessä tutkimuksen pohjalta voidaan ottaa 

jatkotutkimuksiin huomioon ehkä aikaisemmin huomioimatta jääneitä metodeja ja 

lähestymistapoja aineistonkeruusta lähtien. Päätarkoituksen huomioiden, tutkimuksessa 

käytetään Csikszentmihalyin (2014, 2005, 1992) havaitsemia flow-tilalle tyypillisiä 

ominaisuuksia flow-tiloja etsittäessä. 

Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat: Mitä vaikutuksia flow-tilalla oli elektroniikan 

käytössä, ja miten flow koettiin yksilöllisellä tasolla elektronisten laitteiden kanssa 

työskenneltäessä. Tutkija lähti tutkimaan flow-tilan vaikutuksia käytettäessä elektronisia 

laitteita; olivatko vaikutukset samat, vai löytyikö eroavaisuuksia, ja mitkä 

ominaisuuksista löytyivät elektroniikan käytössä, kaikki vai osa. Ensimmäinen kysymys 

etsii vastausta siihen, oliko flow-tilalla erityisesti havaittavissa olevia vaikutuksia 

elektroniikan käytössä? Paraniko käyttökokemus tai jokin muu havaittavissa oleva 

tutkittavissa oleva ominaisuus, kuten motivaation parantuminen, jonka Kasa (2013) 

havaitsi omassa tutkimuksessaan olevan flow-tilan ominaisuus? Ensimmäiseen 

kysymykseen sisältyi myös negatiivisten havaintojen etsiminen, eli oliko flow-tila 

esimerkiksi liitettävissä riippuvuuden kehitykseen, kuten Engeser (2014) 

tutkimuksessaan havaitsi? Toisena kysymyksenä lähdettiin tutkimaan sitä, miten flow-

tila koettiin yksilöllisellä tasolla elektronisten laitteiden kanssa työskenneltäessä, eli oliko 

flow-tila positiivinen vai negatiivinen kokemus tutkimukseen osallistuville henkilöille. 

Toisen kysymyksen avulla haettiin myös kuvauksia siitä, miten flow-tila koetaan, eli 

liittyikö siihen erityisiä tunteita, kuten turhautumista, jota esim. Engeser (2014) havaitsi, 

tai nautintoa ja muita positiivisia vaikutuksia kuten Csikszentmihalyi (2014, 2005, 1992) 

tutkimuksissaan mainitsi? Tutkimus keskittyi flow-tilan tutkimiseen elektroniikan käytön 

yhteydessä, eli siihen mitä positiivista ja negatiivista flow-tila toi mukanaan elektroniikan 

käyttöön. Tutkimuksen päätarkoitus oli kerätä ja luoda pohjaa jatkotutkimuksille, joten 

mitä enemmän flow-tilasta havaitaan tässä vaiheessa, sitä parempi pohja saadaan 

jatkotutkimuksille. Pearce (2005) tutki flowta prosessina, mikä oli siihen aikaan uusi tapa 

tutkia flow-tilaa, mutta tässä tapauksessa flow-tilaa tutkitaan traditionaalisesti tilana, 

koska tutkimustyökalut ovat vuosien varrella kehittyneet tutkimaan flow-tilaa tilana. 

Alkuun päästiin seuraamalla muiden tutkijoiden jalanjälkiä, mutta päädyttiin uusiin 

löydöksiin ja suosituksiin, joita voidaan käyttää tulevaisuuden flow-tila tutkimuksissa. 

Tutkimus tehtiin ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksiin keskittyen, jotta 

tulevaisuudessa aiheesta tehtävällä tutkimuksella olisi pohjatyöt valmiina; katsaus siitä, 

mitä flow-tila on tässä kontekstissa. Tutkimuksen lähestymistapa ja metodit seurasivat 

laadullisen lähestymistavan metodeja hyvin tarkasti määrällisen lähestymistavan sijaan. 

Tutkimuksen metodit valittiin huolellisen esitutkinnan jälkeen, kun oli tarkasteltu kaikki 

muut mahdolliset vaihtoehdot. Tämä lähestymistapa mahdollisti tutkimuksen 

osanottajilta mahdollisimman merkitykselliset aineistonkeruut, jotta saatiin subjektiivisia 

näkemyksiä flow-tiloista ja niiden vaikutuksista. Pääasiallisesti tutkimus seurasi Staken 

(1995) lähestymistapaa laadulliseen tapaustutkimukseen. Staken lisäksi tutkimuksessa 

sovellettiin useiden muiden tutkijoiden tutkimuksissaan käyttämiä metodeja, jotta saatiin 

työstettyä tutkimukseen sopivat tutkimusvälineet. Haastatteluissa käytettyyn 

lähestymistapaan otettiin lisäyksiä Brinkmannin (2012, 2014) tutkimuksista. 

Aineistonkeruussa seurattiin Staken (1995) ja Myersin (2013) esimerkkejä, tarvittaessa 

tutkimuksen lähestymistapoja sovellettiin vastaamaan erinäisiin tutkimuksen 

odottamattomiin ja odotettuihin haasteisiin, joita tutkimuksen aikana ilmeni. 

Tutkimuksessa käytettiin Staken (1995) aikoinaan käyttämiä analyysin metodeja, joihin 

lisättiin laadullinen sisällönanalyysi, jota adaptoitiin Kohlbacherin (2006) kirjoitusten 

pohjalta toimimaan Staken (1995) analyysimetodien rinnalla. 
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Seuraavaksi käydään läpi tutkimuksen akateemiset kontribuutiot. Vastaamalla 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin luotiin uutta tietoa flow-tilasta elektronisten laitteiden 

käytön parissa. Kohdistettiin huomio mahdollisuuksien mukaan ainoastaan flow-tiloihin, 

mutta otettiin huomioon tutkimuksen osanottajien kokemukset täsmällisen kuvauksen 

saamiseksi. Tutkimuksen pääkontribuutio akateemiseen tutkimukseen oli tiedon 

luominen, jonka pohjalta saatiin uusia tutkimuskysymyksiä, joihin voidaan 

jatkotutkimuksissa vastata. Havaittiin olemassa olevien tulosten pätevän myös 

elektronisten laitteiden kanssa työskenneltäessä. Saatiin selville, että flow-tilalla oli 

positiivisia ja negatiivisia vaikutteita. 

Tutkimusraportissa käydään ensin läpi aikaisempia tutkimuksia ja kerrotaan niistä 

syvemmin, mitä tutkijat olivat löytäneet ja mitä ominaisuuksia flow-tilasta ollaan 

havaittu. Sen jälkeen siirrytään kertomaan siitä, mitä tutkimusmenetelmiä ja metodeja 

tässä tutkimuksessa käytettiin. Tutkimusmenetelmät luvussa kerrotaan menetelmistä ja 

lähestymistavoista, joita on tässä tutkimuksessa käytetty aineiston keräämiseen, 

analyysiin, raportointiin ja tutkimuksen arviointiin. Tutkimusmenetelmistä tehdään 

lopuksi vielä yhteenveto. Tutkimusluvussa käydään läpi, miten tutkimus on tehty ja 

kuinka ollaan edetty, jonka jälkeen luku päätetään yhteenvedolla tutkimusvaiheesta. 

Löydösluvussa kerrotaan löydöksistä, eli siitä mitä ollaan tutkimuksen pohjalta löydetty. 

Lopuksi päädytään johtopäätöksiin, joissa käydään läpi tulokset ja kontribuutiot, 

kerrotaan tutkimuksen suunnitelluista ja suunnittelemattomista rajoituksista. Viimeiseksi 

annetaan jatkotutkimuksia varten suosituksia ja tutkimuskysymyksiä. 
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2. Aikaisempi tutkimus 

2.1 Mitä on Flow 

Flow-ilmiön tutkimukset saivat alkunsa vuonna 1975, kuten Csikszentmihalyi mainitsi 

(2005) teoksessaan. Csikszentmihalyi huomasi haastattelututkimuksessaan ihmisten 

kuvailevan optimaalista työtilaa laajamittaisesti virtauksen tunteena; ikään kuin virta 

kantaisi heitä eteenpäin. Havaittuaan tämän yhteneväisyyden, Csikszentmihalyi ryhtyi 

tutkimaan tilaa ja tässä yhteydessä virtausilmiön nimeksi muodostui Flow. Tätä ilmiötä 

Csikszentmihalyi on lähestynyt julkaisemissaan useissa teoksissa; käyttäen useita eri 

tapoja sen lähestymiseen ja tutkimiseen. Ajan kuluessa flow-tilan käsite on laajentunut, 

ja siihen pääsemisen vaatimukset ovat selkiytyneet. Flow-tilaa ovat tutkineet ja 

hyödyntäneet myöhemmin muutkin tutkijat.  

Tässä tutkimuksessa käydään läpi flow-tilasta tehtyjä aiempia tutkimuksia ja havaintoja 

sekä miten flow-tilaa on tutkittu tähän mennessä. Csikszentmihalyi on useassa 

teoksessaan tutkinut flow-tilaa; sen ominaisuuksia, vaatimuksia ja seurauksia. Flow-

tilatutkimusta ovat tehneet sen jälkeen useat tutkijat, jotka ovat lisänneet omat 

havaintonsa listaan flow-tilan käsitteistä. Csikszentmihalyi (2005) liitti ilontunteen 

yhdeksi syistä miksi flow-tilaan hakeudutaan uudelleen, kun se kerran on koettu. Flow-

tila itsessään saattaa olla tarpeeksi ollakseen aktiviteetin määränpää, aktiviteetin itsessään 

ollen vain tie flow-tilaan pääsylle, mainitsee Csikszentmihalyi (2014) teoksessaan. 

Kootuissa teoksissaan, Csikszentmihalyi (2014), on nykyaikaistanut flow-tilan 

käsitettään, määritellen teoksissaan flow-tilalle ominaisuuksia, vaatimuksia ja seurauksia. 

Tyypillisiksi ominaisuuksiksi flow-tilalle Csikszentmihalyi (2014, 2005, 1992) havaitsi 

äärimmäisen keskittymisen siihen mitä ollaan tekemässä ja muiden tekemisen 

ulkopuolisten ajatusten kuten esim. huolien kadottamisen. Tekojen ja tietoisuuden 

yhdistyminen, eli yksilön teot ja ajatukset virtaavat niin sanotusti virtaviivassa toistensa 

kanssa. Ajantajun kadottaminen, kun tekee sitä mitä on tekemässä, eikä huomaa tai 

huomioi ajankulua ja tekemiseen saattaa mennä monta tuntia, mutta tuntuu siltä kuin 

aikaa olisi mennyt vain minuutteja. Tehtävän tekemisen tunne flow-tilassa on niin 

palkitseva itsessään, että mahdollinen lopputulos tai ansio on toissijainen tekemiseen 

nähden. Lee (2016) puolestaan kirjoitti flow-tilan olevan riippumaton aktiviteetistä 

itsestään, ja määritteli sen riippuvan enemmän siitä, miten aktiviteetin tekee.  

Useat tutkijat ovat vuosien varrella tutkineet flow-tilaa ja heidän mukaansa 

ominaisuuksia, vaatimuksia ja seuraamuksia on enemmän. Hoffman ja Novak (1995), 

lisäävät flow-tilan seuraamuksiin: parantuneen oppimisen, paremman käyttäytymisen 

hallinnan, tutkivan käyttäytymisen ja positiivisen kokemuksen ylipäätään. Finneran & 

Zhang (2002, 2005) ja Finneran (2003) lisäävät flow-tilan ominaisuuksiin 

nautinnollisuuden ja teknologian käytön parantumisen, yhtyen löydöksissään muuten 

Hoffmanin ja Novakin löytämiin ominaisuuksiin. Kasa (2013) lisäsi positiivisiin 

ominaisuuksiin parantuneen työmotivaation. Mainitut tutkijat ovat tutkineet flow-tilaa eri 

ympäristöissä ja laajentaneet sittemmin tutkimuksiaan havaintojensa pohjalta. 

Kun flow-tilaa on alettu laajemmin tutkia, on yhdeksi kohteeksi noussut online 

ympäristöt. Pilke (2004) jatkoi flow-tilan käsitteen laajuuden tutkimista, tutkien onko 

flow-tila havaittavissa tietoliikennetekniikan käytössä. Skadberg (2004) lähti tutkimaan 

nettisivujen flow-tilan mahdollisuuksia, keskittyen elementtien vaikutukseen. Flow-tilan 

saavuttamisessa hän vahvisti, että internetissä voidaan kokea flow-tila ja määritti sen 
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ominaisuuksiksi ajantajun kadottamisen ja nautinnollisuuden. Pearce (2005) tutki 

oppilaiden kykyä selviytyä tehtävistään online ympäristöissä, selvittäen heidän flow-

prosessejaan. Samaa mieltä Skadbergin kanssa flow-tilan ominaisuuksista oli Chen 

(2006), joka kuvaili flow-tilan ominaisuuksista erityisesti nautintoa ja positiivisia 

vaikutuksia. Pikaviestintäsovellus mahdollisti teksti- ja puheviestien, kuvien, videoiden 

ja paikkatiedon lähettämisen. Zaman (2010) tutki flow-tilan saavuttamista 

pikaviestintäsovellusta käytettäessä, keskittyen erityisesti havaittuun luovuuteen flow-

tilaan liittyen. 

Aiemmin flow-tilan positiivisista ominaisuuksista on tehty paljon erilaisia havaintoja, 

mutta yksi ehkä vähiten tutkituista flow-tilan ominaisuuksista on kuitenkin saanut 

viimevuosina huomiota; flow-tilan negatiiviset vaikutukset. Hoffman ja Novak (1995) 

mainitsevat flow-tilan negatiivisiksi ominaisuuksiksi tehtävästä harhautumisen 

mahdollisuuden ja sen, että flow-tilaan voi ajautua väärässä kohdassa, ja siten menettää 

sen mitä oli tekemässä. He huomauttavat, että flow-tilassa tekemiseen voi kulua 

enemmän aikaa kuin oli alun perin tarkoitettu. Chou (2003) lisäsi kontribuutionsa 

negatiiviseen flow-tutkimukseen mainitsemalla teoksessaan, että flow-tilalla oli vahva 

yhteys riippuvuuden kehittymiseen. Chou havaitsi, että lopulta flow-tilaan pääsemisen 

tarve voi ylittää yksilön kapasiteetin itsehallintaan ja siitä tulee riippuvuus. Chou 

varoittaa, että vaikka flow-tila voi luoda lojaaleja asiakkaita, se voi aiheuttaa vaaran 

kuluttajille, jos tapa riistäytyy käsistä. Kanade (2004) havaitsi, että flow-tila saattoi johtaa 

oppilaan harhautumaan sivuteille, kun oppilas keskittyy johonkin muuhun kuin 

olennaiseen. Engeser (2014) havaitsi flow-tilassa mahdollisia negatiivisia ominaisuuksia, 

kuten heikentyneen havainnointikyvyn, flow-tilaan hakeutumiseen liittyvän riippuvaan 

käyttäytymisen. Csikszentmihalyi (2005) havainnollisti tämän aikaisemmin mainitessaan 

flow-tilaan liittyvien esineiden keräämisen ylittävän ruuankeräyksen tärkeydessä. 

Csikszentmihalyi (2014) mainitsi myös flow-tilan intensiteetin laskevan, kun se 

saavutetaan uudelleen samalla tasolla, joka johtaa sen tavoittelemiseen jopa omien 

kykyjen rajoilla. Engerin (2014) mukaan flow-tila voidaan kokea laajuutensa vuoksi 

antisosiaalisissa konteksteissa, kuten taistelutilanteet, joissa flow-tilan vaatimukset 

täyttyvät.  

Flow-tilan nautinnollista ominaisuutta tutkinut Walter (2010) havaitsi flow-tilan 

aiheutuvan myös muista ihmisistä ja tätä hän nimittää sosiaaliseksi flow-tilaksi. Hän 

mainitsee, että sosiaalinen flow saattaa olla erilainen tila yksilölliseen flow-tilaan 

verrattuna ainakin sen suhteen, mikä laukaisee flow-tilan. Tutkimuksiensa 

loppupäätelmänä hän vahvisti olettamuksensa siitä, että yhdessä koettu flow-tila on 

nautinnollisempi kuin yksin koettu flow-tila, mutta flow-tilan vahvuutta hän ei pystynyt 

mittaamaan teoksessaan, viitaten ryhmän flow-tilan vahvuuden mittauksen olevan paljon 

vaikeampaa kuin yksittäisen flow-tilan. Walker päätyi laajentamaan flow-tilan käsitettä 

vielä pidemmälle, ottamalla huomioon sosiaalisen flow-tilan konseptin. Matikka (2015), 

jatkoi tämän havaitun ilmiön parissa työskentelyä, keskittyen ryhmän flow-tilan 

tutkimiseen, määrittäen ryhmän flow-tilaan pääsemiselle vaatimuksia ja ominaisuuksia. 

Vaatimuksena ryhmä flow-tilalle Matikan mukaan ovat: ryhmän yhteinen tavoite, 

syväkuuntelu, täydellinen keskittyminen, hallinnan ylläpito, egojen sekoittuminen, 

tasavertainen osallistuminen, tuttuus, kommunikaatio, edistyminen ja mahdollisuus 

epäonnistua haasteessa. Flow-tilaa sosiaalisessa kontekstissa on tutkittu jopa 

virtuaalisissa maailmoissa, kuten Barker (2016) löydöksiensä perusteella mainitsi, että 

flow-tila on mahdollista kokea internet yhteisöissä. Salanova (2014) tutki sosiaalista 

flow-tilaa, vahvistaen, että ryhmän keskeinen usko omaan tehokkuuteensa vaikuttaa 

positiivisesti flow-tilaan pääsemiseen ja sen vahvuuteen. 
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Csikszentmihalyi on tutkinut laajasti flow-tilaa, löytäen vaatimuksia, joiden pitää täyttyä, 

että flow-tilaan päästäisiin. Saadakseen käsityksen flow-tilan vaatimuksista, on kuitenkin 

otettava huomioon myös muiden flow:ta tutkineiden tutkijoiden löydöksiä vaatimuksien 

suhteen siitä, mitä todella vaaditaan flow-tilaan pääsemiseksi. Chen (1999) löysi 

vaatimuksia flow-tilalle internetpalveluita käytettäessä: haastavuus ja nopea palaute siitä 

mitä käyttäjä tekee. Matikan (2013) mukaan flow-tilaan voi päästä missä tahansa 

aktiviteetissä, jossa flow-tilaan pääsemisen kriteerit täyttyvät. Matikka mainitsee flow-

tilan ominaisuuksista ja sen mittaamisen vaikeudesta, että hänen mukaansa flow-tilaan 

pääsemisen polut ovat erilasia jokaisen kohdalla. Salanova (2014) määrittää yksilön 

uskon omaan kykyynsä vastata haasteeseen yhdeksi vaatimuksista flow-tilaan pääsylle. 

Csikszentmihalyi (2005) havaitsi haasteiden ja kykyjen tasapainotuksen olevan tärkeää 

flow-tilaan pääsemiseksi. Silloin kun korkeat kyvyt ja korkeat haasteet kohtaavat, on 

todennäköisempää päästä flow-tilaan. Csikszentmihalyin (2014) mukaan vaatimukset 

flow-tilaan pääsemiselle olivat haasteiden ja oman osaamisen tasapainottaminen 

yksilöllisellä tasolla. Esimerkiksi jos haaste on liian matala ja taito liian korkea, tulee 

kokemuksesta tylsä sen sijaan, kuin jos haaste on liian korkea ja taito on liian matala, 

tulee kokemuksesta masentava. Flow-tilan voidaan olettaa olevan se tila mihin päästään, 

kun yksilö antaa kaikkensa ja on oikeasti aktiivinen haastetta kohtaan. Csikszentmihalyi 

(2014) laajentaa palautteen saannin siihen, miten tehtävässä ollaan edetty; tulosten täytyy 

olla näkyvissä. Csikszentmihalyi (2014) mainitsi, että flow-tilaa ei voida kokea koskaan 

samalla intensiteetillä kuin ensimmäisellä kertaa, joten saadaksemme lisää voimakkaita 

kokemuksia flow-tilasta, täytyy haasteiden ja taidon tason nousta, pitää oppia 

parantamaan omia taitojaan ja hakemaan haasteita, jotka vastaavat, tai jopa työntävät 

flow-tilan hakijaa rajoilleen. 

2.2 Mitä Flow-tilasta on tutkittu 

Flow-tutkimuksia on ollut useita ja sitä on tutkittu eri näkökulmista, kuten esimerkiksi 

flow prosessina, eikä tilana. Tässä osiossa keskitytään selvittämään millä eriävillä ja 

samankaltaisilla tavoilla flow-tilaa on jo tutkittu ja mitä flow-tutkimuksilla ollaan yritetty 

saavuttaa. 

Csikszentmihalyi (1992) valaisi haastattelututkimuksensa pohjalta, että flow-tilaan olisi 

mahdollista päästä jokaisen. Tämä teos palveli flow-tila aiheeseen perehtymisen 

tarkoitusta, tarjoten tutkijoille ja muille lukijoille pohjan, josta voi aloittaa flow-

ilmiötutkimuksia. Hän tutki, oliko flow-tilassa kyse siitä, että oli kaikkea, esim. rahaa, vai 

siitä että oli tarkoituksellisia haasteita, eli yksilö haastoi itsensä, eikä jäänyt apatiaan. 

Hoffman ja Novak (1995) tutkivat flow-tilan vaikutuksia internetin käytössä, tutkien 

ihmisten kokemuksien pohjalta sitä, miten ja mihin flow-tila vaikutti. Heidän 

tutkimuksensa keskittyi selvittämään, oliko flow-tilasta hyötyä hypermarkkinoinnissa ja 

sen suunnittelemisessa. Myöhemmin Novak (2003) tutki tehtäväpohjaisen ja 

kokemusperäisen nettikäyttäytymisen eroavaisuuksia flow-tilan suhteen. Lähestymällä 

tätä eroavaisuutta hän vertasi tehtäväpohjaisen ja kokemusperäisen netinkäytön eroja 

saadakseen selville, miten ne eroavat toisistaan flow-tilan mahdollisuuksiin nähden. Chen 

(1999) tutki flow-tilaa internetin käytössä vielä syvemmälle, pyrkien selventämään mikä 

oli flow-tila internetin käytössä. Chen (2006) lähestyi flow tutkimusta, tutkien flow-tilan 

positiivisia vaikutuksia. Chen tutki flow-tilan seurauksia netinkäytössä käyttäen uutta 

tapaa mitata reaaliaikaista flow-kokemusta käyttäen digitaalista kokemuksen 

näytteenottotyökalua, joka ilmestyi satunnaisesti kyselemään käyttäjältä heidän 

kokemuksistaan päivän mittaan, kun nettiä selattiin. Chen pyrki todistamaan uuden 

työkalunsa validiteettia flow-tilan mittaamiseen netin käytössä. Chen itse painotti sitä 
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parempana mittaustapana flow-tilasta kerätyn datan kohdalta, kuin yleisesti käytettyä 

retrospektiivistä kyselylähestymistapaa. 

Agarwal (2000), pyrki kehittämään uuden tavan mitata ihmisen suhtautumista 

informaatioteknologiaa kohtaan, ja luomaan kokonaisvaltaisemman käsitteen, jonka 

pohjalta saataisiin parempi käsitys asian suhteen. Agarwal pohjasi konseptinsa flow-tilan 

aikaisempien tutkimuksien pohjalle. Flow-tilaa on käytetty tärkeänä osana tutkittaessa 

ihmisen käyttäytymistä.  

Finneran ja Zhang (2002) tutkivat sekä henkilöä, että tehtävää ja artefaktia eri asioina 

flow-tilaan liittyen. Heidän alkuperäinen kohteensa oli tutkia, kuinka flow-tilaa voitaisiin 

paremmin tutkia ja ymmärtää tietoteknisessä ympäristössä. He rakensivat mallin, jota voi 

hyödyntää flow-tilan tutkimiseen tietoteknisissä ympäristöissä. Heidän mukaansa se 

tapahtuisi erottamalla henkilön, tehtävän ja artefaktin tutkimuksissa, jotta voitaisiin 

selventää tulkinnanvaraisia rakenteita, kuten haasteiden ja taitojen tasapainotus flow-

tilaan liittyen. Finneran (2003) kehitti mallia edelleen mittaamaan flow-tilaa, sen 

vaatimuksia ja sen seurauksia. Hän erotti kolme tekijää jotka vaikuttavat flow-tilaan. Ne 

olivat käyttäjä ja työ sekä niihin liittyvä artefakti, joita voitaisiin käyttää flow-tilan 

analyysissä. Hän pyrki selventämään epäselväksi jääneitä vaikutuksia. Finneran mainitsi, 

että uutta mallia voitaisiin soveltaa tarpeen mukaan, jotta tulevaisuudessa voitaisiin 

mahdollisesti löytää muitakin flow-tilan ominaisuuksia.  

Pilke (2004) tutki, voiko flow-tilan kokea informaatioteknologian käytössä, ja onko 

käytettävyydellä yhteneväisyyttä siihen, kuinka usein flow-tilaan päästään. Finneran ja 

Zhang (2005) tutkivat haasteita, joita tutkijat kohtaavat tutkiessaan flow-tilaa 

tietoteknisissä ympäristöissä. Heidän tarkoituksensa oli hyödyntää kehittämäänsä mallia 

selvittämään lisää flow-tilasta ja sen eri tekijöistä, pyrkien selvittämään niiden 

monimutkaisuutta. 

Skadberg (2004) tutki käyttäjien käyttökokemuksia nettisivujen käytössä etsien flow-tila 

kokemuksia. Tutkimuksen kohteena oli nettisivujen suunnittelun vaikutus flow-tilan 

saavuttamisen mahdollisuuteen. Erityisesti tutkittiin käytettävyyttä ja ulkoasua. Skadberg 

tutki, onko haastavuudella ja käyttäjän taidolla sivujen käytössä vaikutusta flow-tilan 

frekvenssiin. 

Kun yleinen tutkimus käsitteli flow:ta tilana, otti Kanade (2004) käyttöön prosessimallin. 

Kanade käytti flow-prosessia mittaamaan työn monimutkaisuutta, sekä flow:n ylös ja alas 

käänteitä työn aikana. Pearce (2005) tutki flow-tilaa uudessa valossa, katsoen sitä 

prosessina, eikä niinkään tilana, tutkien sitä aktiviteettinä muiden seassa. Hän käytti flow-

reittikaaviota kuvailemaan oppilaan tietä tehtävien läpi erinäisissä skenaarioissa. 

Engeser (2012) lähti kasaamaan flow-tilasta tehtyjä tutkimuksia, tutkien vuosien varrella 

karttunutta tieteellistä tutkimuspohjaa laadullisella tutkimusmenetelmällä. Hän kertoi 

muiden tutkimuksista ja siitä mitä he olivat löytäneet omissa tutkimuksissaan. 

Tutkimuksen tavoitteena oli kasata yhteen eri tutkimuksia flow-tilasta, jotta saataisiin 

tarkempi kuva siitä mitä on flow, ja mitkä olivat sen vaatimukset, ominaisuudet ja 

seuraamukset. Hän keräsi yhteen aikaisemmissa flow-tutkimuksissa käytettyjä 

tutkimusmetodeja ja tietoja siitä, miten flow tutkimus itsessään oli kehittynyt. Engeser 

tutki flow-tilan negatiivisia vaikutuksia, lähestyen sitä laadullisesta näkökulmasta 

haastattelututkimuksien avulla ja käyttäen aikaisempia tutkimuksia pohjana 

tutkimukselleen. Aikaisemmin Chou (2003) oli lähestynyt flow-tilan negatiivisiä 

vaikutuksia, lähtien selvittämään flow-tilan yhteyttä riippuvuuteen. Hän tutki flow-tilaa 
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kvantitatiivisella lähestymistavalla saadakseen selville laajamittaisempia tuloksia flow:n 

yhteydestä riippuvuuteen ja sen kehittymiseen. 

Matikka (2013) pyrki luomaan itseharjoitusohjelman flow-tilaan pääsemiseen, sekä 

vastaamaan kysymykseen mikä on flow-tila. Hän lähestyi ongelmaa laadullisen 

tutkimuksen kautta, haastattelujen ja kirjallisuuskatsauksien avulla. Hän pyrki 

selvittämään eri ihmisten yksilöllistä tapoja päästä flow-tilaan. Teoksessa mainitut 

ongelmat olivat flow-tilaan liittyviä; oliko flow-tilaan mahdollista päästä tietoisesti, ja 

paranivatko tilaan pääsyn mahdollisuudet harjoittelun tuloksena? Matikka haki vastausta 

kysymykseen, miten flow-tila tunnistetaan. Kasa (2013) puolestaan otti 

laajamittaisemman lähestymistavan flow-tilan tutkimiseen, ja tutki miten kulttuuri ja 

paikka vaikuttavat flow-tilan ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin. Laajamittainen 

tutkimus otti huomioon eri kulttuurit ja vertaili eri kulttuuripohjalta vastanneiden 

henkilöiden flow-tilasta antamia kuvauksia. 

Csikzentmihalyi (2014) kertoi flow-tilasta ja flow-tilaan pääsyn edellyttämästä olotilasta. 

Hän keräsi yhteen aikaisempia tutkimuksiaan, kertoi käyttämistään metodeista ja tavoista, 

joilla hän oli lähestynyt flow-tutkimusta aiemmissa teoksissaan. Toisessa teoksessaan 

samalta vuodelta Csikszentmihalyi (2014) määritteli flow-tilaan pääsemisen vaatimukset 

ja kertoi lisää omien tutkimustensa pohjalta siitä, kuinka flow-tilaa tulisi tutkia. 

Csikszentmihalyi on vuosien varrella tutkinut Flow-tilaa kyselyillä, haastatteluilla, ja 

kokemuksien itseraportoinnilla. Flow-tilan konsepti tuli alussa kokoon laadullisista 

haastatteluista kerätyllä materiaalilla. 

Walker (2010) tutki flow-tilan nautinnollisuutta vertaamalla yksin koettua flow-tilaa 

ryhmässä koettuun flow-tilaan. Zaman (2010) tutki flow-tilaa käyttäjien kokemuksien 

pohjalta. Tutkimuksen tarkoitus oli saada selville flow-tilan mahdollisuus 

pikaviestintäpalveluita käytettäessä, ja että oliko flow-tilalla vaikutusta luovuuteen. 

Myöhemmin Salanova (2014) tutki myös yhdessä koettua flow-tilaa, mutta lähestyi sitä 

vaatimusten puolesta, etsien käsitystä siitä mitkä ovat ryhmälle tärkeimmät vaatimukset 

flow-tilaan pääsemiseksi. Yksilön puolesta tärkeimpiä ominaisuuksia pyrittiin tutkimaan 

tässä työssä esim. haastatteluilla. Llorens (2013) tutki onko flow-tilan saavuttaminen 

mahdollista eri lajeissa kuin urheilussa ja taiteissa. Hän väitti, että flow-tila voi esiintyä 

työtilanteissa, ja tutki mikä laukaisee flow-tilan työtilanteissa. Hän tutki vaikuttaako 

ammatti flow-tilan todennäköisyyteen ja kuinka yleistä se on. Llorens tutki sitä, eroavatko 

flow-tilan vaatimukset eri ammattien välillä. Matikka (2015) jatkoi tutkimuksiaan flow-

ilmiön parissa. Hän jatkoi tutkimustyötä, joka keskittyi vieläkin flow-tilan mysteeriin, 

mutta tällä kertaa yksilöllisellä ja ryhmä-tasolla koettuna. Flow-tilaa tarkasteltiin tässä 

teoksessa erilaisissa ympäristöissä, kuten esimerkiksi sosiaalisissa ja työhön liittyvissä 

ympäristöissä. Ensin flow-tila käytiin läpi yksilölliseltä tasolta, ennen kuin sitä ryhdyttiin 

tutkimaan ryhmänä. Teoksessa flow-tilaa verrattiin yksilön ja ryhmässä koetun flown 

kesken etsien yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia niiden kesken. 

Beard (2015) teki katsauksen flow-teorian kehitykseen ja tutki flow-tilaa opetuksellisessa 

mielessä, vastatakseen kysymykseen, että onko flow-tilasta ja sen huomioimisesta hyötyä 

opiskelun monessa eri osassa. Hän käytti haastattelututkimusta ihmisten kokemusten ja 

mielipiteiden keräämiseen, saadakseen vastauksen siihen voiko flow olla hyödyllinen 

nykyaikaisessa opiskelussa, opetuksessa, ja opetuksen suunnittelussa. 

Barkerin (2016) tutkimuksessa yhteisöllistä flow-tilaa tutkittiin internetin välityksellä eri 

foorumeilla ja muissa virtuaalisissa ympäristöissä. Sivustojen suunnittelun vaikutusta 

flow-tilan saavuttamiseen tutkittiin, ja sitä oliko se todennäköisempää, jos sivu on 

suunniteltu tietyllä tavalla. Lee (2016), vertaili eri aktiviteettikategorioiden flow-tila- 
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mahdollisuuksia, vertaillen kognitiivista stimulaatiota muihin stimulaatiotyyppeihin. 

Samalla hän tutki oliko stimulaation tyypillä vaikutusta flow-tilan laatuun. 

2.3 Aikaisemmin kerätyt havainnot 

Csikszentmihalyi (1992) havaitsi teoksessaan, että flow-tilan kokee elämässään jokainen 

jossain vaiheessa. Hän määritteli sen tunnusominaisuuksiksi voimakkuuden tunteen, 

tarkkaavaisuuden, vaivattoman hallinnan, itsestään riippumattoman ja kykyjen huipulla 

olemisen. Huolet tuntuvat kaikkoavan flow-tilassa, niiden tilalle tulevan 

tarkoituksellisuuden tunteen tieltä.  

Hoffman ja Novak (1995) saivat lopputulokseksi, että flow-tilaa edistävät kehitysmetodit 

netin suunnittelussa havaittiin hyödyllisiksi, koska ne paransivat todennäköisyyttä, että 

asiakas tulee sivulle uudestaan. Chen (1999), havaitsi että internet-sivujen piti olla 

haastavia tarjoten käyttäjälle palautetta heidän toiminnoistaan, jotta flow-tilaan päästiin. 

Finneran ja Zhang (2002) lopputuloksena oli päätelmä siitä, että flow-tila johtaa muun 

muassa parempaan oppimiseen, parempaan suhtautumiseen ja positiivisiin kokemuksiin 

tietoteknisessä ympäristössä. He loivat osana tutkimustaan kaavan, jota voi hyödyntää 

flow-tilan tutkimisessa tietoteknisessä ympäristössä. Heidän mukaansa erottamalla 

henkilön, tehtävän ja artefaktin tutkimuksissa voitiin selventää tulkinnanvaraisia 

rakenteita, kuten haasteiden ja taitojen tasapainottaminen flow-tilaan liittyen. Finneran 

(2003) päätyi tulokseen; jossa Flow-tilan oli havaittu johtavan positiivisiin vaikutuksiin, 

kuten nautinnollisuuteen, tutkivaan käytökseen, teknologian käyttöön, ja tunnereaktioon. 

Finneran painotti flow-tilan johtavan parempaan teknologian hyväksymiseen. 

Pilke (2004) vahvisti tutkimuksellaan sen, että flow-tilan voi saavuttaa 

informaatioteknologian käytössä useassa eri tehtävässä. Pilke päätyi lopputulokseen, 

jossa hyvä käytettävyys rinnastettiin flow-tilan kokemuksien kautta hyvän flow-tilan 

saavuttamiseen. Pilke kuitenkin mainitsi, että lisää tutkimusta kaivataan vahvistamaan 

tämän tutkimuksen löydöksiä. Flow-tilaa siis koettiin informaatioteknologian käytössä ja 

flow-mallia voitiin hyödyntää käyttökokemuksien laadun tutkimiseen. Pilke havaitsi, että 

olisi mahdollista rakentaa sellaisia käyttöliittymiä, jotka aiheuttaisivat enemmän flow-

tiloja käyttäjilleen. 

Skadberg (2004) selvitti nettisivujen elementeillä olleen läheinen vaikutus käyttäjien 

flow-tila kokemuksiin. Flow-tilasta saatiin selville, että se johtaa parempaan sisällön 

oppimiseen, mikä vaikutti käytökseen ja asenteeseen johtaen positiivisempaan 

toimintaan. Tutkimuksessa kävi ilmi, että haasteella ja taidolla oli tekemistä flow-tilan 

saavuttamisessa hypermediatilassa. Sivuston ulkoasu ja sen käytettävyys kuitenkin 

vaikuttivat nettisivujen aiheuttamiin flow-tiloihin. Nettisivujen laadulla näytti olevan 

merkitystä flow-tilan saavutuksessa, erityisesti viehättävyys, vuorovaikutus, nopeus ja 

helppokäyttöisyys mainittiin niiden kyvyistä parantaa flow-tilaan pääsyä. 

Chou (2003) havaitsi flow-tilalla olevan vahva yhteys riippuvuuden kehittymiseen. 

Kanaden (2004) mukaan flow olisi tärkeää ottaa huomioon nettiä varten tehtävien 

suunnitelmien kannalta. Kanade kertoi flow-tilalla olevan potentiaalisia riskejä 

oppimisesta harhautumiseen ja keskittymisen herpaantumiseen, koska oppilas saattoi 

alkaa keskittymään johonkin muuhun asiaan, kuin olennaiseen. Pearcen (2005) mukaan 

tutkimalla sitä, miten oppilaat menevät tehtävien läpi, vaikeus- ja taitotasolla, saadaan 

uusi näkökulma heidän toimintoihinsa online ympäristöissä.  
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Finneranin ja Zhangin (2005), mukaan tutkijat kohtasivat pääasiallisesti tietynlaisia 

ongelmia, jotka olivat flow-tilan käsitteellistäminen tietoteknisissä ympäristöissä, 

käytännöllistäminen ja tiedonkeruu empiirisiä tutkimuksia varten. He painottivat 

tietoteknisen laitteen monimutkaisuutta huomioon otettavana komponenttina, kun 

tutkittiin flow-tilaa tietoteknisessä ympäristössä. Tämä komponentti pitäisi heidän 

mukaansa huomioida, ja mitä selvemmin sen monimutkaisuuden vaikutus työtehtävään 

saataisiin selville, sitä paremmin voitaisiin ymmärtää flow-tilaa relaatiossa tietotekniseen 

ympäristöön. Finneran ja Zhang huomioivat flow-tilan mahdollisuuksia parantaa 

oppimista, suhtautumista, tietokoneen käyttöä ja ylipäätään positiivisten kokemuksien 

mahdollisuuksia tietoteknisissä ympäristöissä. 

Tutkimuksessaan Csikszentmihalyi (2005) huomasi flow-tilasta, että siihen pääsemiseen 

usein käytetyt metodit eivät olleet ainoita. Flow-tilasta kerrottiin tässä teoksessa, että 

suunnittelu vaikutti flow-tilan saavuttamiseen, ainakin pelien osalta. Flow-tilaan 

hakeutumisesta hän kirjoitti, että joissain tapauksissa, kuten rituaalitansseissa, flow-tilaan 

pääsemiseen vaikuttavia esineitä kerättiin yli ruuan keruun. Flow-tilaa haettiin sen ilon 

tunteen takia, minkä sen kokemisesta sai. Teoksessa flow-tilaa esiteltiin mallilla, jossa 

haasteiden ja kykyjen tasapainoa pyrittiin havainnollistamaan flow-tilaan nähden. Chen 

(2006) pääsi johtopäätökseen, että netinkäyttäjät olivat todennäköisempiä positiivisien 

mielialojen saavuttajia. Kolme kategoriaa liitettynä flow-tilaan löydettiin esittämään 

prosessia, jonka yksilö voisi kokea netissä. Kolme mainittua kategoriaa olivat korrelaatio, 

kokemus ja seuraukset flow-tilaan liittyen. Lisäksi Chen varmisti online kokemuksien 

näytteenottotyökalun käytettävyyden tiedonkeruussa. Zaman (2010) huomasi, että flow 

itsessään ei vaikuttanut havaittuun luovuuteen, mutta vaikutti silti odotettuun luovuuteen, 

johtuen tutkivasta käytöksestä. Zaman havaitsi, että flow-tila oli mahdollinen, kun 

pikaviestintäpalvelua käytettiin kommunikaatioon. Zamanin mukaan tarvitaan lisää 

tutkimuksia vahvistamaan löydöksien validiteettia. 

Walker (2010) havaitsi, että sosiaalisesta flow-tilasta puhuttaessa flow-tilan voi laukaista 

toinen ihminen, mikä voi erota siitä mikä laukaisee flow-tilan yksin työskennellessä. 

Loppupäätelmä vahvisti flow-tilan nautinnollisuuden olleen vahvempi yhdessä, kuin 

yksin koettuna. Flow-tilan itsensä vahvuutta ei teoksessa suoraan mitattu, koska vaikka 

yksittäisen kokemuksen vahvuutta voitaisiin mitata, ryhmän flow-tilan mittaaminen olisi 

paljon vaikeampaa siihen liittyvän tulkinnanvaraisuuden takia. Walker kutsui lisää 

tutkijoita tutkimaan sosiaalisen flow-tilan konseptia monitasoisesti. Hän kertoi 

tarvittavan haastavaa tutkimusta siitä onko sosiaalinen flow nautittavampaa, kuin yksin 

koettu flow. Salanova (2014), sai lopputulokseksi sen, että ryhmän usko omaan 

tehokkuuteensa vaikutti ryhmän kapasiteettiin käsitellä uusia haasteita. Salanova kehotti 

tutkimaan yhdessä koettua flow-tilaa työtilanteissa. Matikan (2015) teos päättyi antamaan 

kriteerejä parempaan ryhmä-flow-tilaan pääsemiseen.  

Kasa (2013) kertoi, että flow-tila itsessään on samanlainen ympäri maailman, mutta 

siihen pääsemisen tilat vaihtelivat lievästi. Tämä tutkimus näki flow-tilan positiivisena 

vaikutuksena organisaatioille, vaikuttaen parantavasti motivaatioon. Kasa kehotti 

yrityksiä panostamaan työntekijöidensä flow-tilan saavuttamiseen, huomauttaen että se 

voisi nostaa työntekijöiden puhtia ja vähentää väsymystä. Flow havaittiin tässä 

positiiviseksi vaikutukseksi mille tahansa organisaatiolle, alasta riippumatta. 

Matikka (2013) yritti vastata flow-tilan mysteeriin ja flow-tilan tunnistamiseen, päätyen 

lopputulokseen, jossa saatiin jonkinlainen näkemys flow-tilasta. Ongelma jäi kuitenkin 

hänen mukaansa ratkaisematta. Matikan loppupäätelmä oli, että flow-tilan voi saavuttaa 

melkein missä tahansa aktiviteetissa, jossa flow-tilaan pääsyn kriteerit täyttyvät. Valo 

(2013) puhui tutkimuksessaan tiimityöskentelyssä koetusta flow-tilasta, jonka Matikka 
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(2015) kävi läpi omassa tutkimuksessaan ryhmien flow-tiloista. Matikan tutkimuksessa 

löydettiin mahdolliseksi kokea niin sanottu sosiaalinen flow ryhmien sisällä, mutta Valon 

tutkimuksessa se mainittiin erittäin harvinaiseksi, sen sijaan hän oli sitä mieltä, että 

ryhmässä yksilö saattoi saada flow-tilan, joka saattoi heijastua muihinkin ryhmän 

jäseniin. Matikan tutkimuksissa ei tehty lopullista löydöstä siitä, kuinka usein ryhmät 

pystyivät flow-tilan kokemaan, vaikkakin sen saavuttamiselle oli saatu kasattua 

ohjenuoria hänen tutkimuksessaan. 

Llorens (2013) väitti, että flow-tilan pystyy kokemaan muissakin ammattilajeissa kuin 

urheilussa ja taiteissa, kuten esimerkiksi työtilanteissa. Teoksessa kerrottiin enemmän 

siitä, mikä saattoi laukaista flow-tilan työtilanteissa. Kaksi kriteeriä mainittiin olevan 

pääasiallisia, ja ne olivat työn haaste sekä työntekijän taidot korkealla tasolla 

tasapainossa. Llorens tutki ammatin vaikutusta flow-tilan yleisyyteen, havaiten, että 

tietyissä ammateissa oli useammin mahdollista päästä flow-tilaan. Töiden välillä flow-

tilaan pääsyn vaatimukset eivät kuitenkaan eronneet toisistaan.  

Csikzentmihalyi (2014) mukaan taidot ja haasteet piti saada tasapainoon, jolloin haaste 

on korkea, mutta taidot riittävät haasteeseen vastaamiseen. Hän havaitsi, että jos haaste 

oli liian matala ja taito liian korkea, tuli kokemuksesta tylsä. Sen sijaan, jos haaste on 

liian korkea ja taito oli liian matala, tuli kokemuksesta masentava. Flow-tila voitiin olettaa 

olevan se tila mihin päästiin, kun yksilö antoi kaikkensa ja oli oikeasti aktiivinen haastetta 

kohtaan. Teoksessaan hän mainitsi, että flow-tilaa ei voida kokea koskaan samalla 

intensiteetillä kuin ensimmäisellä kertaa, joten voimakkaamman kokemuksen 

kokemiseksi tarvitaan haasteiden ja taidon tason nousu. Tässä teoksessa mainittiin flow-

tila nautinnollisena tilana, ja että se itsessään voi olla jopa aktiviteetin määränpää. 

Csikszentmihalyi (2014) löysi flow-tilaan pääsemiselle vaatimukset: Havaitut haasteet, 

jotka venyttävät olemassa olevia taitoja, eli tunne että haaste vastasi kykyjä, sekä selvät 

tavoitteet ja välitön palaute siitä miten haasteessa oltiin edetty. Flow-tilan 

tunnusominaisuuksiksi puolestaan havaittiin äärimmäisen keskittyminen siihen mitä 

tehtiin sillä hetkellä, toimintojen ja tietoisuuden yhdistyminen, mietteiden kadottaminen, 

tunne siitä, että tiesi mitä teki ja oli hallinnassa, sekä ajantajun kadottaminen. Kokemus 

itsessään oli niin palkitseva, että lopputulos oli vain tekosyy tekemiselle. 

Beardin (2015) tekemän tutkimuksen loppupäätöksenä oli, että flow-teoria ja sen 

riippumattomat osat olivat tärkeä apuväline nykyaikaisia haasteita ratkottaessa, antaen 

ohjenuoria siihen, miten pitäisi toimia ongelmien ratkaisemiseksi. Beard huomasi flow-

tilasta olevan hyötyä opiskelussa ja opiskelun suunnittelemisessa oppimisen 

maksimointia varten. Beardin tutkimus vahvisti flow-tilan positiivisten ominaisuuksien 

vaikuttavan opiskelussa, ja flow:n huomioon ottamisen olevan tärkeää opiskelun 

suunnittelemisessa. 

Barkerin (2016) tutkimus keskittyi flow-ilmiöön virtuaalisen-maailman kontekstissa. 

Huomattiin, että kuulumisen tunne tiettyihin yhteisöihin oli liitettävissä flow-tilaan. 

Kuulumisen tunne voisi olla riittävä siihen, että flow-tila syntyisi siinä määrin, ettei 

graafisilla ulkoasuilla olisi niin suurta vaikutusta virtuaalisessa todellisuudessa. Barkerin 

mukaan tarvitaan lisää tutkimusta virtuaalisia maailmoja koskien, selittämään miten 

tulevaisuudessa kehitykset tulevat vaikuttamaan aiheeseen. Yhteisöllistä flow-tilaa 

tutkittiin internetin välityksellä, ja pääteltiin, että sosiaalinen flow-tila tapahtui 

virtuaalisessakin ympäristössä. 
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2.4 Yhteenveto 

Aikaisemmat tutkimukset löysivät flow-tilan ominaisuuksia, vaatimuksia, ja seurauksia. 

Flow-tilaa on tutkittu monella menetelmällä eri ympäristöissä. Flow-tilan voi kokea yksin 

tai yhdessä, ja melkein missä tahansa. Flow-tilan vaatimukset, ominaisuudet, ja 

seuraamukset lyhyesti: Vaatimuksista Csikszentmihalyi (2005, 2014), Chen (1999), 

Matikka (2013) ja Salanova (2014), ovat löytäneet seuraavat: haastavuus, nopea palaute, 

haasteiden ja kykyjen tasapaino, usko omaan kykyyn vastata haasteeseen, ja tulosten 

täytyy olla näkyvissä. Flow-tilaa ei voida kokea koskaan samalla intensiteetillä kuin 

ensimmäisellä kertaa, joten saadaksemme lisää voimakkaita kokemuksia flow-tilasta, 

täytyy haasteiden ja taidon tason nousta. Csikszentmihalyin (2014, 2005, 1992) mukaan 

flow-tilan ominaisuudet ovat äärimmäinen keskittyminen siihen mitä ollaan tekemässä, 

muiden mietteiden, kuten huolten ja muiden tekemisen ulkopuolisten ajatusten, 

kadottamisen, tekojen ja tietoisuuden yhdistyminen, eli yksilön tekojen ja ajatusten 

virtaus virtaviivassa toistensa kanssa, ja ajantajun kadottaminen. Hoffman ja Novak 

(1995), kuten Finneran, (2003), Finneran ja Zhang (2002, 2005) lisäsivät seuraavat 

ominaisuudet: positiivinen kokemus, nautinnollisuus. Hoffman ja Novak (1995), Chou 

(2003), Kanade (2004), Engeser (2014), ovat tutkineet flow-tilan negatiivisia 

seuraamuksia joita ovat harhautuminen, ajantuhlaus ja riippuvaisuus. Hoffman ja Novak 

(1995), ja Kasa (2013), löysivät flow-tilalle seuraamuksia jotka ovat: Parantunut 

oppiminen, teknologian käytön parantuminen, parempi työmotivaatio, sekä tutkiva 

käytös. Engeser (2014) lisää negatiivisia ominaisuuksia kuten heikentynyt 

havainnointikyky ja mahdollisuus kokea flow antisosiaalisessa kontekstissa. 

Liite H, eli Taulukko 1 sisältää yhteenvedon aikaisemmista flow-tilasta tehdyistä 

löydöksistä. Flow-tilan vaatimukset, ominaisuudet ja seuraamukset ovat kerättyinä tähän 

mennessä tehdyistä tutkimuksista. Taulukosta löytyy Csiksentmihalyin ja muiden 

aiemmissa kappaleissa mainittujen tutkijoiden käsitys siitä, mistä flow-tilat koostuvat. 
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3. Tutkimus 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen toteutusta ja tutkimusmenetelmiä. Kerrotaan 

tutkimuksen aloitustoimiin liittyvistä prosesseista kuten mitä vaadittiin paikalle 

pääsemiseksi, hyväksynnän saavuttamiseksi, ja aikataulujen neuvottelemiseksi. 

Lähdekirjallisuuteen perehtymisen jälkeen valittiin tutkimusmenetelmät ja päädyttiin 

tapaustutkimukselliseen lähestymistapaan. Aloitus prosessien jälkeen siirrytään 

aineistonkeruuvaiheeseen, jossa kerrotaan, kuinka aineistoa tutkimuksessa kerättiin. 

Analyysivaiheessa kuvaillaan aineiston analysoinnin menetelmät ja mitä on analysoitu. 

3.1 Tutkimusmenetelmien ja lähestymistapojen perustelut 

Staken (1995) laadullinen lähestymistapa tutkimukselle valittiin, koska sillä voitiin 

parhaiten kuvailla ja tutkia flow-ilmiötä tarpeeksi yksityiskohtaisesti tarvittavien tietojen 

saamiseksi. Laadullisen tutkimusmenetelmän kyky tuottaa merkityksellisiä tietoja palveli 

tarkoitusta saada laajoja kuvailuja flow-kokemuksen seurauksista. Flow-kokemusta oli 

vaikea yleistää tarpeeksi niin, että määrällinen lähestymistapa olisi ollut käytettävissä 

tutkimuksen kannalta, koska flow-kokemus keskittyi erittäin yksilöllisiin tekijöihin. 

Tässä käydään läpi ne laadulliset tutkimusmenetelmät, joita hyödynnettiin aineiston 

keruussa ja sen analysoinnissa. 

Perustelut tapaustutkimukselliselle lähestymistavalle saatiin vastaamalla neljään yleensä 

kysyttyyn kysymykseen, miksi tapaustutkimusta pitäisi käyttää tutkimuksessa. Nämä 

neljä kysymystä löytyvät esimerkiksi Poneliksen (2015, s. 537) määritteleminä. Flow-

vaikutukset olivat ilmiö, joita ei voitu tutkia kuin niiden luonnollisessa ympäristössä. 

Hallituissa kokeissa ja tutkimuskohteissa tehdyt havainnot flow-tilasta saattoivat tuottaa 

häiritsevästi kerättyä aineistoa. Tutkimuksen kannalta oli parempi pyrkiä tuottamaan 

tietoja häiriöttömien metodien, kuten havainnointi, kautta. Ilmiön tältä osa-alueelta 

kerätty aiempi teoreettinen tieto oli hyvin rajallista ja sitä oli tarpeen kehittää lisää. Edellä 

mainituista syistä tapaustutkimusmenetelmä valittiin sopivimmaksi lähestymistavaksi. 

Useiden tietolähteiden käyttö, kuten Hyett, Kenny & Dickson-Swift (2014) mainitsevat 

ominaiseksi tapaustutkimukselle, oli tärkeää tutkimuksen tulosten kannalta, siten saatiin 

tarpeeksi laadullista tietoa teorian kehitykselle. 

Artikkelissaan Yazan (2015) mainitsi, että oli olemassa erilaisia lähestymistapoja 

tapaustutkimukseen. Artikkeli keskittyi eri lähestymistapojen tutkimiseen ja vertailuun. 

Yazan (2015) vertaili yksityiskohtaisesti eroja ja yhtäläisyyksiä lähestymistavoissa. 

Artikkelissa mainittiin, että lähestymistapoja voitiin käyttää täydentämään toisiaan. 

Yazanin (2015) mukaan Merriamin lähestymistapa käytti laajakäsitteistä 

tapaustutkimusta. Tämä tutkimus tarvitsi tarkemman fokuksen, eli käsitteen rajoista, siksi 

sekä Staken, että Yinin tapaustutkimusmenetelmiä harkittiin sopivammiksi kontekstissa 

tähän tutkimukseen. 

Yazanin (2015) mukaan Yinin lähestymistapa tapaustutkimukseen sisällytti 

kvantitatiivisia sekä laadullisia aineistoja, mikä teki lähestymistavasta joustavamman 

koska se sisälsi kummankin tietotyypin, mutta se kuitenkin kallistui kohti kvantitatiivista 

lähestymistapaa. Vaikka laajempia valmiuksia olikin kerätä aineistoa jopa 

kvantitatiivisistakin lähteistä, ja käyttää kvantitatiivisen analyysin menetelmiä, kyseinen 

lähestymistapa oli liian rajoitettu ajatellen tutkimuksia, jotka vaativat joustavampaa 

lähestymistapaa. Olisi ollut hankala käyttää kvantitatiivisia mittaustapoja osanottajille 

ominaisissa ympäristöissä, koska ympäristöt olivat erittäin rajoitettu resurssi itsessään. 
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Jokainen uusi ympäristö vaati neuvotteluja ympäristöön kuuluvien avain- ja osanottajien 

kanssa, eikä voitu olettaa, että hyväksyntää olisi saatu kaikkien ympäristöjen 

käyttämiseen. Tästä esimerkkinä työympäristö julkisten palveluiden alalta. 

Johtuen tutkimuksen luonteesta kaikkein soveltuvimmaksi lähestymistavaksi 

tutkimukselle määritettiin Staken (1995) lähestymistapa. Staken (1995) lähestymistapa 

oli erityisen hyvin suuntautunut kohti tapauksen tutkivaa luonnetta. Staken (1995) 

lähestymistapa mahdollisti suuremman joustavuuden, kuin muut lähestymistavat, koska 

se keskittyi keräämään ja tuottamaan laadullista tietoa. Laaja keskittyminen 

havainnointiin mahdollisti luontaisen aineistonkeruun. Siinä oli lukuisia 

huomaamattoman tiedonkeruun menetelmiä, joita voitiin käyttää havainnoinnin aikana ja 

sen jälkeen. Vaikka lähestymistapa keskittyi joustavuuteen tilanteessa itsessään, se 

kuitenkin mahdollisti aineistonkeruun myös tilanteen ulkopuolelta. Lähestymistapa otti 

huomioon olemassa olevan aikaisemman dokumentaation, kuten kirjalliset kuvailut 

tapahtumista, joita tutkija ei itse ole ollut paikalla todistamassa. 

Tutkimuksen lähestymistapa tapaustutkimukseen tuli pääasiassa Staken (1995) teoksesta, 

johon tämän tutkimuksen tekijä oli tehnyt muutoksia, esim. analyysinmenetelmiin oli 

lisätty sisällön analyysi. Vertaisarviointi, jossa osanottaja tarkasti muistiinpanot ja muut 

tiedot kuten Staken (1995) teoksessa oli kuvailtu, oli edelleen metodina käytössä 

tutkimuksessa. Vertaisarviointi saattoi tarjota uusia näkökulmia, ja valotti sitä, miten 

tutkimus koettiin lukijoiden näkökulmasta.  

Staken (1995) mallin mukaan havainnointi oli menetelmä tietojen keräämiseen, ja sitä 

käytettiin tässä tutkimuksena pääasiallisena lähestymistapana. Jotta saatiin tuotettua 

puhdasta aineistoa, havainnoinnin piti tapahtua ilman osanottajien häirintää heidän flow-

kokemuksiensa aikana. Tutkimuksessa käytettiin etääntynyttä muotoa 

havainnointimetodista, jossa tutkija oli passiivinen tarkkailija havainnoinnin aikana, 

tehden vain merkintöjä, kuten Spradley (1980) kuvaili. Tarkoituksena ei ollut täydellinen 

tilanteeseen uppoutuminen, vaan mahdollisimman täydellisen aineiston kerääminen 

tarkkailun tuloksena. Havainnointi tehtiin siinä asettelussa, missä flow-tila tapahtui 

osanottajalle ominaisessa ympäristössä.  

Osanottajien tutustuttaminen flow-tilaan oli tutkimuksen kannalta tärkeää, koska se 

vaikutti siihen, miten he osasivat raportoida ja kertoa kokemuksistaan. Tutkimusta varten 

kehitettiin osanottajille muistutuskaavake (Liite F), josta he pystyivät tarkastamaan 

ohjeet. Osanottajille kerrottiin flow-tilan ominaisuudet ja heidät opetettiin tunnistamaan 

flow-tilat. Flow-tilasta heille kerrottiin ensimmäisen kerran alkuhaastattelun yhteydessä, 

joka oli ennen havainnointipäivää, tai sen alussa. Osanottajien ohjeistamisessa seurattiin 

aikaisemman tutkimuksen pohjalta saatuja käsitteitä. Perehdytykseen kuului kertoa flow-

tilan vaatimukset, ominaisuudet, ja seuraamukset. Osanottajia testattiin 

yksityiskohtaisesti perehdyttämisen jälkeen suullisella kyselyllä, tutustuttamisen 

onnistumisen varmistamiseksi (Liite G). Osanottajien muistiapuväline tehtiin ja liitettiin 

tutkimukseen. 

Kokemuksien koenäytemetodilla oli tutkittu flow-tilaa kattavasti monessa eri teoksessa 

ja artikkelissa vuosien varrella. Metodi oli helposti säädettävissä moneen eri 

käyttötarkoitukseen, ja siitä löytyi myös sähköinen versio, jota Chen (2006) hyödynsi 

omassa teoksessaan. Kyselylomakkeen muodossa se oli löydettävissä esimerkiksi 

Hektner, Schmidt ja Csikszentmihalyi (2007) teoksessa. Aineiston keräämisessä sitä oli 

käytetty erityisesti keräämään ihmisten kokemuksia. Tässä teoksessa sen käyttämisen 

periaate oli sama, mutta siihen tehtiin tarpeen mukaan muutoksia optimaalisen 

aineistonkeräämisen saavuttamiseksi. Se otettiin käyttöön itseraportoinnissa, jonka 
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pohjana se toimi tutkimuksessa. Osanottajia pyydettiin tarjoamaan tutkimukselle vielä 

viikon verran omia havaintojaan. Osanottajilta viikon verran kerätty aineisto oli 

tekstimuodossa, ja se kirjattiin jokaisen päivän lopussa, tai silloin, kun osanottaja koki 

flow-tilan. Raportointitavan valitsi tutkimuksen osanottaja sen perusteella, kumpi oli 

osanottajan mielestä mielekkäämpi tapa raportoida, koska tulosten häiritsemättömyys oli 

tärkeää tutkimuksen kannalta.  

Haastattelut olivat Staken (1995) mielestä hyvin tärkeä työväline aineiston keräämiseen. 

Haastattelut antoivat mahdollisuuden nähdä monia eri näkökulmia aiheen ympäriltä. 

Aineiston keräämiseksi haastatteluja sijoitettiin havainnointipäivälle, silloin, kun flow-

tila oli havaittu tapahtuvan, kuten jokaisen havainnointipäivän alkuun ja loppuun. 

Osanottajia pyydettiin tarkistamaan kerätty aineisto, jotta saatiin kirjattua 

mahdollisimman tarkkoja tuloksia. Brinkmann (2014) määritteli haastattelun 

keskusteluna, jota tutkija johti saadakseen aineistoa aiheesta tai osanottajan 

kokemuksesta. Haastattelun tyypiksi tässä tutkimuksessa huomattiin kaikista 

sopivimmaksi haastattelutyyppi, jossa ei niinkään linjattu tarkkaan kysymyksiä, vaan 

ohjattiin haastattelua teeman mukaan eteenpäin ja kirjattiin sen aikana muistiinpanoja 

niistä kohdista, jotka olivat tärkeitä. Tällainen haastattelu oli suositeltava, koska se antoi 

haastateltavan kertoa omista kokemuksistaan laajasti. Pitkät kertomukset kokemuksista 

antoivat mahdollisuuden kerätä aineistoa flow-tilan seuraamuksista samalla, kun 

teemallinen rakenne johti kuitenkin haastattelua, ettei se lähtenyt hallinnasta. Oli hyvä 

ottaa huomioon Baškaradan (2014) varoitus siitä, että huomio saattoi lähteä liian moneen 

henkilökohtaiseen tarinaan, tai lähteä kokonaan pois pääkysymyksistä, mikä otettiin 

huomioon haastattelukysymyksiä tehtäessä. 

Stake (1995) käytti aikaisempia tutkimuksia, raportteja ja dokumentteja päästäkseen 

käsiksi näkökulmiin ja tapahtumiin, joita ei itse ollut näkemässä. Tämän tutkimuksen 

kannalta dokumenttien tutkimista käytettiin aikaisempien dokumenttien etsimiseen ja 

niistä aineiston keräämiseen, ja niiden näkemysten saamiseksi, joita muuten tutkija itse 

ei olisi saanut kerättyä. Tämä tutkimus kuitenkin rajoitti tutkitun dokumentaation vain 

sellaisiin dokumentteihin, jotka olivat tämän tutkimuksen kannalta olennaisia.  

Tässä tutkimuksessa käytettiin pääosin aineiston analysointiin sisältöanalyysiä. Kerätyn 

aineiston analysoinnissa käytetyt metodit ja ohjeistukset olivat Kohlbacherin (2006) 

teoksesta. Laadullista sisältöanalyysiä voitiin käyttää mihin tahansa kerättyyn aineistoon. 

Kohlbacherin (2006) teoksessa käytiin metodit ja prosessit läpi sisältöanalyysiin liittyen. 

Ne olivat tiivistäminen, selostus, ja strukturointi. Edellä mainituista tiivistäminen ja 

strukturointi havaittiin sopivimmiksi tämän tutkimuksen tarkoituksia varten. 

Tiivistäminen tuli kerätyn aineiston määrästä, joka tuli haastatteluista, havainnoinneista, 

dokumenteista ja itseraporteista. Edelliseen lauseeseen viitaten, tuli erityisesti huomioida 

aineiston laajuus ja määrä. 

3.2 Tutkimuksen osanottajat 

Tutkimus aloitettiin lähestymällä tutkimuksen osanottajia ja pyytämällä heitä 

osallistumaan tutkimukseen. Vastauksiksi saatiin enimmäkseen myönteisiä vastauksia, 

vaikka tutkimuksen osanottajat ottivatkin lähestymisen vastaan varauksella. 

Havainnointipäivän aikatauluttaminen havaittiin jo aikaisessa vaiheessa haasteelliseksi, 

ottaen huomioon tutkimuksen osanottajien omat aikataulut. Neuvottelemalla aktiivisesti 

sovittiin alustavat aikataulut havainnoinnille ja keskusteltiin tutkimuksen osanottajien 

perehdyttämisestä ennen havainnoinnin alkua. Myöhemmissä keskusteluissa tutkimuksen 

osanottajien kanssa saatiin lopullinen tutkimuksen osanottajien hyväksyntä tutkimukseen 
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osallistumiselle. Tutkimuksen osanottajista osa halusi myöhemmin poistua 

tutkimuksesta, joten tutkimukseen haettiin uusia osanottajia, jotka käyttivät elektronisia 

laitteita tarpeeksi niin, että flow-tiloja saataisiin havainnoitua päivän aikana. 

Ennen kaikkea oli kuitenkin varmistettava se, että osanottajat olivat sopivia tutkimusta 

varten, joten käytettiin aikaa siihen, että varmistettiin heidän sopivuutensa. Sopivuuden 

määrittely otettiin siitä, kuinka paljon he käyttivät elektronisia laitteita ja kuinka 

vaihtelevissa tilanteissa. Lisäksi keskityttiin osanottajia etsittäessä siihen, kuinka he 

suhtautuivat tutkimusta kohtaan, jotta tutkimus tuottaisi häiritsemättömästi kerättyä 

aineistoa. Myönteisellä asenteella tutkimukseen suhtautuvat henkilöt olivat 

todennäköisempiä flow-tilan saavuttajia havainnoinnin aikana. Myönteinen asenne 

tutkimusta kohtaan oli siis kriteeri, jonka oli täytyttävä jokaisen osanottajan kohdalla, 

jotta tutkimus voitaisiin tehdä heitä käyttäen. Myönteisen asenteen tarve karsi 

osanottajien valintavaiheessa henkilöitä, mutta tuotti samalla paremman mahdollisuuden 

tutkia itse flow-tilan vaikutuksia ja helpotti ympäristöön pääsemisen mahdollisuuksia. 

Tärkeimmät lähteet olivat osanottajat, heidän sanomisensa, tulkintansa ja kokemuksensa 

flow-tilasta. Tutkimuksessa pyrittiin tuomaan esille flow-tilan vaikutuksia. Tämän 

aineiston keräämiseksi, muistiinpanoja tehtiin keskusteluista heidän kanssaan jokaisen 

havaitun flow-tilan jälkeen. Omakohtaisia tallenteita osanottajilta kerättiin aiheesta 

viikon ajalta, koska ne tarjosivat lisätietoa flow-tilan kokemuksista ja siitä, olivatko ne 

positiivisesti vaikuttavia työn suhteen vai oliko niillä negatiivisia vaikutuksia. 

Kenttämuistiinpanojen pohjalta odotettiin kerääntyvän runsaasti materiaalia 

havainnointijaksojen aikana analyysiin ja tutkimustarkoituksiin. 

Tässä tapaustutkimuksessa tutkimuksen kohdehenkilöitä oli kolme, he olivat 

tapaustutkimuksen tapaukset. Konteksti havainnoinnille oli sama kussakin tapauksessa, 

keskittyen flow-tilan vaikutuksiin, kun osanottajat käyttivät elektronisia laitteita heidän 

luonnollisissa ympäristöissään. Havainnoinnin konteksti saattoi olla sama, mutta 

havainnoinnin henkilöt ja ympäristöt vaihtelivat. Tiedon keräämiseksi flow-tilan 

vaikutuksista ja siitä, miten osanottajat kokivat sen, etsittiin yhtäläisyyksiä ja eroja, joita 

vertailtiin, kun tapauksia tutkittiin. Tapaukset, joita tutkittiin, valittiin saatavuuden 

pohjalta. Tutkimuksen osanottajien kokemustaso elektronisten laitteiden käyttämisessä 

vaihteli asiantuntijasta aloittelijan tasolle, ja se tarjosi hyödyllistä tietoa siitä, miten eri 

tasoiset taidot saattoivat vaikuttaa koettuun flow-tilaan, ja miten se tuntui osanottajasta 

vaikuttavan elektronisten laitteiden käytössä. 

Osanottajat valittiin saatavuuden ja henkilöiden ominaispiirteiden takia, jotta saatiin 

kerättyä oleelliset aineistot eriävistä näkökulmista nähtyinä. Vaikuttavina 

ominaispiirteinä valittujen osanottajien välillä olivat heidän kykynsä ja kokemuksensa 

elektronisten laitteiden käytön parissa, koska se vaikutti heidän mahdollisuuksiinsa kokea 

flow-tila. Flow-tilan seuraamuksien tutkiminen edellyttää sitä, että flow-tiloja saatiin 

todistettua ja kirjattua ylös havainnointipäivän aikana, joten osanottajat valittiin 

pohjautuen heidän kykyihinsä päästä flow-tiloihin aktiviteettiensa aikana. 

Osanottajia oli kolme, joiden ympärillä tutkimus keskittyi havainnoimaan. Osanottajien 

kyvyt, mieltymykset, kapasiteetit ja haasteet elektronisten laitteiden käytössä pyrittiin 

ottamaan huomioon ennen havainnoinnin aloitusta. Ennen havainnointia oli säädettävä 

olemassa olevia työkaluja sopimaan jokaisen osanottajan luontaiseen tilaan. 

Optimisoinnin ja osanottajien perehdyttämisen kautta pyrittiin varmistamaan havaintojen 

täsmällisyyttä ja merkityksellisyyttä. Perehdyttämisen apuna käytettiin aikaisempien 

tutkimusten löydöksiä ja esimerkkejä flow-tiloista, kuten Matikka (2015). Lisäksi 

aikaisempien tutkimuksien pohjalta laadittiin uusi lomake, jonka tarkoituksena oli auttaa 
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osanottajia muistamaan flow-tilan vaatimukset, ominaisuudet ja mahdolliset 

seuraamukset tarpeen mukaan (Liite F). Heidän näkökulmiensa mahdollisimman 

täsmälliseksi taltioimiseksi heidät otettiin haastattelujen jälkeen sivuun, kertomaan 

omista kokemuksistaan päivän aikana, varmistaen vielä, että he haluavat olla osa 

tutkimusta ennen kuin siirryttiin tutkimuksessa eteenpäin. 

Taulukossa 2 kuvaillaan lyhyesti kunkin tutkimuksen osanottajan ikä ja sukupuoli. 

Anonymiteetin vuoksi, kuvaillaan ikäryhmiä, eikä tarkkoja vuosia. Sukupuoli eroteltiin 

taulukossa selvyyden vuoksi. 

Taulukko 2. Tiivistys tutkimuksen osanottajien iästä, sukupuolesta ja 

tutkimusympäristöstä. 

 Ikä Sukupuoli Ympäristö 

Tutkimuksen 

osanottaja 

yksi 

aikuinen mies -yksityinen yritys 

-koti 

Tutkimuksen 

osanottaja 

kaksi 

keski-ikäinen nainen -julkinen työpaikka 

-koti 

Tutkimuksen 

osanottaja 

kolme 

aikuinen nainen -julkinen työpaikka 

-koti 

Ensimmäinen tutkimuksen osanottaja oli tietotekniikka-alan ammattilainen. Hänen 

työnkuvaansa kuului päivittäinen työskentely asiakkaiden ja elektroniikan parissa. Hän 

korjasi, päivitti ja asensi tietoteknisiä laitteita ja niiden ohjelmistoja. Työnkuvaan sisältyi 

asiakkaiden kanssa työskentelyä, jossa hän neuvoi asiakkaita heidän tietoteknisten 

ongelmiensa ratkaisemiseksi ja otti tilauksia vastaan. Töitä hän teki monenlaisissa 

ympäristöissä, koska osa töistä oli etätyötä, vaikka suurin osa työpäivästä tapahtui 

työpaikalla. Kotona hänen aktiivisuustasonsa ei hänen mukaansa laskenut elektroniikan 

käytössä. Hän käytti jatkuvasti elektronisia laitteita kotonaan, tutkiessaan mm. 

ajankohtaisia uutisia alaltaan. Elektronisia laitteita hän hyödynsi viihteen parissa, pelaten 

useita erilaisia pelejä, jotka häntä kiinnostivat. Hän saattoi päivänsä aikana katsella 

uutisia ja Youtube videoita. Hänen taitotasonsa elektronisten laitteiden parissa oli 

harrastuneisuuden ja työn kautta erittäin korkealla tasolla, joten flow-tila kokemusten 

saavuttamista elektroniikan parissa odotettiin tapahtuvan useasti havainnointipäivän 

aikana. Osanottaja oli keski-ikäinen ja hänen luontainen ympäristönsä havainnoinnin 

aikana oli hänen kotinsa. Havainnointipäivän jälkeisen viikon aikana häneltä odotettiin 

itseraportointia, jonka muodoksi hän valitsi päiväkirjaformaatin. 

Toinen tutkimuksen osanottaja oli tietopalvelualan ammattilainen. Hänen työkuvansa oli 

laaja ja siihen kuului tietojärjestelmän käytön lisäksi kotisivujen ja sosiaalisen median 

päivitys. Työpäivään sisältyi asiakkaiden neuvomista erilaisissa jokapäiväisissä 

tiedonhakutehtävissä, tietokoneiden käytön neuvomista, ja digitaalisten palveluiden 

opastusta. Hänen työympäristönsä oli kirjasto, jossa hän työskentelee joka arkipäivä. 

Kotona hänen elektroniikan käyttönsä on pääsääntöisesti kommunikaatioon, laskujen 

maksuun, uutisten katsomiseen, ja viihteeseen suuntautunutta. Kotona hän käyttää 

elektroniikkaa vähemmän kuin työaikana. Hänen taitotasonsa erinäisten elektronisten 

laitteiden parissa oli keskitasoa hieman korkeammalla tasolla, joka johti siihen, että flow-
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tilojen odotettiin esiintyvän ympäri havainnointipäivän eri laitteiden parissa. Osanottaja 

oli keski-ikäinen ja hänen luontainen ympäristönsä havainnoinnin aikana oli hänen 

kotinsa. Havainnointipäivän jälkeisen viikon aikana häneltä odotettiin itseraportointia, 

jonka muodoksi hän valitsi päiväkirjamoodin, perustellen valintansa työpäivien 

ihmispainotteisuudella. 

Kolmas tutkimuksen osanottaja oli terveysalan ammattilainen. Hänen työkuvaansa kuului 

asiakaspalvelu, kuten aikojen varaaminen. Työpäivään kuului elektronisten laitteiden 

käyttöä erilaisten työtehtävien parissa. Työympäristönä hänellä työpäivänsä aikana oli 

terveyskeskus. Kotona hänen aktiivisuustasonsa elektronisten laitteiden parissa oli 

vaihteleva. Hänen yleisimmät aktiviteettinsa elektroniikan parissa kuuluivat hänen 

harrastuksiinsa. Hän käytti elektronisia laitteita maksaessaan laskuja ja töissä 

elektronisten laitteiden parissa. Hänkin valitsi raportointiformaatikseen 

päiväkirjaformaatin, perustellen sen työpäivänsä kiireellisyydellä. 

3.3 Aineistonkeruu 

Tapaustutkimukset toteutettiin tutkimuksen osanottajien ominaisissa ympäristöissä. 

Näissä tapauksissa osanottajille ominaisia ympäristöjä olivat koti ja työpaikka. Tämän 

vuoksi oli välttämätöntä ottaa käyttöön sellaisia tiedonkeruumenetelmiä, jotka olivat 

riittävän joustavia, jotta saatiin mahdollisimman täydellistä aineistoa kerätyksi, 

tutkimuksen häiritsemättä osanottajia. Työympäristössä kysymys häiritsevästä 

käyttäytymisestä oli hyvin tärkeä, koska jos tutkija käyttäytyi häiritsevästi, se johti siihen, 

ettei tutkijan läsnäoloa tutkimusalueella enää hyväksytty. Stakella (1995) oli joukko 

menetelmiä, joita hän käytti pysyäkseen häiritsemättömänä aineistonkeruun aikana, ja 

näitä menetelmiä käytettiin tässä tutkimuksessa, koska ne antoivat mahdollisuuden tutkia 

flow-tilan vaikutuksia häiritsemättä ilmiötä. Tässä vaiheessa työtä keskityttiin kertomaan 

tarkemmin käytettävistä metodeista. 

Tutkimuksen osanottajat tuli tämän tutkimuksen kannalta perehdyttää flow-tilan 

vaatimuksiin, ominaisuuksiin ja seurauksiin siinä määrin, että he osasivat itse arvioida 

flow-tilojen tapahtumia. Kenttämuistiinpanojen saamista auttoi se, että osanottajat 

osasivat itse ilmoittaa tutkijalle muuten huomaamatta jääneistä havainnoista flow-tilaan 

liittyen. Tämä vähensi valepositiivisia tuloksia omalta osaltaan, koska mitä paremmin 

osanottajat olivat tutustuneet flow-tilaan ennen tarkkailua, sitä todennäköisemmin he 

osasivat arvioida, oliko flow-tila tapahtunut. Tämä mahdollisti osanottajien toimimisen 

filttereinä aineistolle, jota kerättiin tutkimusta varten. 

Kenttätyön laajuuden huomioon ottaen kerrottiin siitä, miten se oli toteutettu tässä 

tutkimuksessa. Myersin (2013) esimerkin mukaan tässä tutkimuksessa eroteltiin paikka, 

toimijat, ja toiminnot, keskittyen kuitenkin flow-tapahtumiin. Erityistä painoa annettiin 

aineistonkeruun suhteen sille, missä toiminnossa, ja millä objektilla flow-tila tapahtui. 

Flow-tilan jälkeisessä haastattelussa otettiin huomioon osanottajan tunteet, koska 

tunteilla oli havaittu olleen vahva yhteys flow-tilaan ja yksilön uskomukseen siitä, että 

suoriutui tehtävästä. Csikszentmihalyi (2014) oli kuvaillut flow-tilaa riittävänä ollakseen 

aktiviteetin määränpää itsessään, mikä jätti tehtävän toissijaiseksi kohteeksi. Se tarkoitti, 

että tämän kenttätyön aikana tehtävää ei huomioitu pääasiallisesti, vaan flow-tila ja sen 

seuraukset. Jätettiin siis varaa sille, että, jos aktiviteetti poikkesi normaaleista oletuksista, 

mainittiin aktiviteetti tarkemmin erikseen. 

Eettiset käsitteet piti ottaa huomioon. Halutessaan tutkimuksen osanottajat voivat pyytää 

tiedot poistettaviksi tutkimuksesta. Osanottajan tunnistustietoja ei säilötty, eikä heidän 
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nimiään, tai muita tunnusomaisia ominaisuuksiaan kerrottu tässä tutkimusraportissa 

enempää, kuin oli sallittu, tai oli pakollista.  

Eettiset käsitteet (Myers, 2013), kuten tietojen yksityisyys, tulivat esille aikaisessa 

vaiheessa neuvotteluja. Nämä käytiin suullisesti läpi, varmistaen kuitenkin se, että 

tutkimuksen osanottajat voivat halutessaan ilmoittaa, että tiedot pitää poistaa. 

Anonymiteetti piti osanottajien kanssa käydä tarkemmin läpi, koska tutkimuksen kannalta 

on havainnoitava osanottajien näkökulmia. Osanottajia piti tutkimuksen kannalta 

kuvailla, jotta saatiin esille merkityksellisiä havaintoja analyysivaiheessa. 

Kenttätyö vaati Myersin (2013) mukaan sen, että tutkija hyväksyttiin ensin osaksi 

ympäristöä. Tämän vuoksi tämä tutkija pyrki tutustumaan osanottajiin tarkemmin jo 

ennen kenttätyön alkamista. Yritettiin saada aikaan hyvä yhteistyömahdollisuus 

osanottajien kanssa. Tämä mahdollisti sen, että tutkija ei toiminut osanottajille esteenä 

heidän flow-tiloilleen, joita he päivän aikana kokivat. Tutkijan ei ollut tarkoitus tulla 

pysyväksi osaksi tutkimaansa ympäristöä tai yhteisöä. Tutkija osallistui hyväksynnän 

vuoksi tietyn aikaa yhteisön sisäisiin toimiin, jotta tuli nähdyksi häiritsemättömänä 

tekijänä muidenkin kuin osanottajien kannalta. Tähän kuuluivat mukaan ulkopuoliset 

henkilöt, jotka saattoivat tarkkailun aikana ilmestyä paikalle. Nämä henkilöt eivät olleet 

tarkkailun kohteena, mutta he olisivat mahdollisesti voineet tuntea olonsa tarkkailluksi, 

mikä olisi nostanut häiritsevyyttä merkittävästi. 

Ei voitu olettaa, että ympäristöön itseensä pääsy tarkoitti tutkijan läsnäolon olevan 

häiritsemätöntä, tai hyväksyttyä. Myers (2013) kertoi, että vaikka olisi päästy osanottajien 

luontaiseen tilaan, ei kuitenkaan voitu harkita sitä vielä tarpeeksi syvälliseksi läsnäolon 

tilaksi, jotta saatiin häiritsemätöntä aineistoa. Tarvittiin siis aikaa, että tutkija samaistui 

tarpeeksi ympäristöönsä, olleekseen melkein huomaamaton tarkkailtujen kohteidensa 

seurassa. Hyväksyntä tarkkailusta oli saatava tutkimuksen osanottajilta ja 

avainhenkilöiltä, kirjallinen tai suullinen suostumus oli hankittava. Tutkijasta ei oletettu 

tulleen häiriöntekijää luontaiseen tilaan, koska mahdollisuus samaistua ympäristöön oli 

suurimmassa osaa havainnointipaikkoja varmistettavissa etukäteen neuvottelun kautta. 

Kotioloissa tuli tutkijan kuitenkin jättää havainnointinsa ulkopuolelle häiriötekijät, jotka 

eivät kuuluneet tilanteeseen. Häiriöntekijöitä voitiin kuitenkin osanottajilta saadun luvan 

mukaan huomioida tutkimuksen suhteen, kun yritettiin havainnoida esimerkiksi flow-

tilan aiheuttamaa keskittymistilaa. Tutkija ei saanut ottaa osaa flow-tilaan, sen 

tapahtumiin, aiheuttajiin, eikä muihin ympäristötekijöihin, jotta tutkimuksen tulokset 

olivat mahdollisimman neutraaleja. Häiriötekijöiden minimoimiseksi ainoastaan 

haastattelutilanteissa tuli tutkija olleeksi suorassa puheyhteydessä tutkimuksen 

osanottajaan päivän aikana. 

Tutkimusympäristöön pääseminen vaati useita neuvotteluja osanottajien kanssa, koska 

kaikki osanottajat olivat työelämässä ja heidän aikataulunsa olivat kiireisiä. Lisäksi 

neuvottelujen aikaansaamista vaikeutti osanottajien etäisyys tutkijasta. Internetin 

välityksellä neuvottelujen aikana yritettiin sitouttaa osanottajia siihen, että paikan päällä 

asiat etenisivät tutkimussuunnitelman mukaan ja paikan päällä saataisiin käyttää aikaa 

hyödyllisesti. Tämä piti ottaa huomioon neuvottelujen aikana, koska tutkimus sisälsi 

osanottajien aiheeseen tutustuttamisen, jonka havaittiin vaativan aikaa erikseen. Yhtenä 

mahdollisuutena käytiin läpi internetin välityksellä toimivaa havainnointia, mutta 

päädyttiin lopputulokseen, jossa laitteiston puute tuli eteen, jättäen jäljelle vain paikalle 

menemisen vaihtoehdon. Kahdessa kolmesta havainnointialueesta, tuli tutkijan osallistua 

tekemiseen ansaitakseen ympäristöön tietynlaisen osallistumisen, jota tutkimus edellytti 

aineistonkeräämiseksi häiritsemättömällä tavalla. Osanottajilla kesti hetken unohtaa 

tutkijan läsnäolo, koska tutkija ei aikaisemmin ole ollut osana näitä ympäristöjä. 
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Myersin (2013) mukaan voitiin siirtyä keräämään aineistoa, kun oltiin päästy osaksi 

yhteisöä. Aineistonkerääminen vaati, että tutkimuksen osanottajat kommentoivat ja 

osallistuivat keskusteluihin avoimesti, muuten ei saatu dialogia aikaiseksi. 

Tutkimuksessa tarjotut vastineet jäivät tutkijan oman harkinnan varaan, eikä niistä 

mainittu tässä tutkimuksessa enempää. Haastatteluissa tutkijan tuli olla yhteydessä 

suoraan osanottajaan ja hänen ympäristöönsä, jotta havainnointiin saatiin 

mahdollisuuksien mukaan muiden ihmisten vaikutuksia flow-tilaan, eli oliko flow-tilalla 

sosiaalisesti negatiivisia vaikutuksia ympäristössä, vai oliko sillä positiivisia vaikutuksia 

ympäristöön nähden. Jos keskustelu oli henkilökohtaisella tasolla, tuli ottaa huomioon 

ympäristöolosuhteet osanottajan kanssa keskusteltaessa. Jos löytyi esimerkiksi paikka 

syrjäisemmältä, voitiin osanottajalta kysyä, olivatko he valmiimpia kertomaan 

kokemuksestaan sivummalla, vai halusivatko he jonkin muun ratkaisun asian suhteen. 

Stake (1995) ja Myers (2013) mainitsivat avainhenkilöiden tärkeyden laadullisessa 

tutkimuksessa, varsinkin siinä missä kenttätyötä käytettiin. Täten kohdehenkilöt 

varmistettiin ensimmäisenä. Tutkimus piti tehdä häiriöttömäksi osanottajien kannalta. 

Myers (2013) kertoi, että kenttätyöhön kannatti varata paljon aikaa. Mitä enemmän aikaa 

kenttätyöhön käytti, sitä paremmin aineistoa saatiin kerättyä. Staken (1995) mukaan tätä 

voitiin säätää tarpeen vaatiessa. Jos kenttätyötä vaadittiin useampi päivä, kuin alun perin 

oli suunniteltu, voitiin sitä pidentää. Kenttätyöhön kuluva aika oli tässä työssä rajattu. 

Muistiinpanovälineinä kenttätyössä oli tutkijalla tietotekniset laitteet. Muistiinpanoja 

varten hyödynnettiin tarvittaessa kynää ja paperia, jos osanottajat kokivat ne 

helpoimmiksi, mutta voitiin käyttää tietokonettakin. Oli tärkeää suunnitella kuitenkin 

etukäteen, miten muistiinpanot kentällä tehtiin, ja sen ympärille kehitettiin 

muistiinpanojärjestelmä niin, että saatiin mahdollisimman häiritsemätöntä aineistoa. 

Yksityisyyden suojaamiseksi elektronisten laitteiden käyttämistä rajoitettiin, eikä esim. 

kameroita, tai nauhoituslaitteita käytetty tässä tutkimuksessa aineiston keräämiseksi. 

Kenttätyön suunnittelu toteutettiin jokaiselle kenttätyölle erikseen. Tämä oli tärkeää ottaa 

huomioon, koska jokainen tutkimuksen osanottaja ja osanottajalle ominainen ympäristö 

oli erilainen. Oli tärkeää, että tutkijalla oli suunnitelma jokaiselle kenttätyöpäivälleen. 

Tutkimuksen kannalta kenttätyön suunnitteluun tuli varata hyvin aikaa ennen kenttätyön 

aloittamista. Kenttätyön suunnittelu aloitettiin silloin, kuin ensimmäinen kenttätyön 

paikka ja mahdollisuus saatiin tietää osanottajien kohdalta. Kenttätyön suunnittelussa 

otettiin huomioon se, missä ympäristössä kenttätyö suoritettiin, koska se vaikutti laajasti 

suunnitelmien laatuun. 

Havainnointi tehtiin yhden päivän aikana jokaista tapausta kohti. Sen jälkeen osanottajia 

pyydettiin tallentamaan omia kokemuksiaan flow-tilasta ja sen seurauksista viikon ajan, 

kun osanottajat tunsivat kokeneensa flow-tilan itseraportointiviikon aikana. 

Havainnointipäivän aikana osanottajien kanssa ei oltu vuorovaikutuksessa, muuten kuin 

silloin, kun he kokivat flow-tilan, jonka jälkeen pysähdyttiin keräämään talteen heidän 

kokemuksensa ja tuntemuksensa ilmenneitä seurauksia kohtaan. Tutkijan havaitessa 

flow-ilmiön hän kirjasi sen kenttämuistiinpanoihin ennen osanottajan haastattelua. 

Merkinnät keskittyivät flow-tilan vaikutuksiin, eikä niinkään flow-tilaan itseensä. 

Jokaisena havainnointipäivänä, jonka tarkoituksena oli kerätä tietoja osanottajien 

kokemuksista, pidettiin alku- ja loppuhaastattelu. Viimeisenä päivän aktiviteettinä käytiin 

yhdessä osanottajan kanssa kaikki muistiinpanot läpi, että saatiin vielä osanottajien omat 

mielipiteet muistiinpanoista, ja mahdollisesti lisäyksiä löydöksiin. Staken (1995) metodin 

mukainen muistiinpanojen läpikäynti osanottajan kanssa auttoi vahvistamaan löydöksiä. 

Havainnoinnin aikana oli tarkoitus tutkia flow-tilaa ja sen seurauksia, joten jos flow-tiloja 

ei luontaisesti näyttänyt ilmenevän, tuli tutkijan tarjota mahdollisuuksia flow-tilojen 

syntymiselle. Tässä voitiin ottaa huomioon Csikszentmihalyi (2014) tutkimuksia flow-
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tilaan pääsemisestä. Hänen mukaansa tehtävillä piti olla taidon ja haasteen tasapaino, 

joten tutkijan täytyi tarvittaessa pystyä lisäämään haastetta, tai osanottajan osaamista, että 

flow-tilaan päästiin. Tähän liittyen mahdollinen havainnointiin varattava aika saattoi siis 

olla paljon laajempi, kuin päivän tarkkailu, johon tutkimus kuitenkin tähtäsi. Etukäteen 

tehtäviin järjestelyihin kuului flow-tilojen tapahtumisen varmistaminen, että tutkimuksen 

osanottajia ei tarpeettomasti häiritty. Voitiin olettaa, että jos osanottajan ja muiden 

ympäristöhenkilöiden kanssa saatiin sovittua, niin pystyttiin tarvittaessa lisäämään 

tarkkailupäivään luontaisia flow-tila mahdollisuuksia, kuten työtilanteet. Esimerkiksi 

voitiin antaa jotain hieman haastavampaa tekemistä osanottajalle kuin yleensä, jos 

havaittiin osanottajan poteneen apatiaa tai ahdistusta. Osanottajia oli siis mahdollista 

valmistella aineistonkeräämisvaihetta varten etukäteen tässä tutkimuksessa. 

Havainnoinnin jälkeen oli tarkoitus kerätä tähän tutkimukseen kattavammin aineistoa. 

Siinä käytettiin kokemuksen koenäytemetodia pohjana. Csikszentmihalyi (2014), käytti 

teoksessaan kokemuksen näytteenottotyökalua, joka kyseli käyttäjältä satunnaisesti 

päivän mittaan tietoja heidän kokemuksistaan. Työkalua sovellettiin sopimaan tähän 

tutkimukseen. Keskityttiin siihen, mitä vaikutuksia flow-tilalla oli havaittu olevan. 

Otettiin huomioon se, että tutkimuksen osanottajia ei tässä tutkimuksessa saa häiritä 

aineiston keräämiseksi. Lisäksi täytyi huomioida osanottajien ohjeistaminen, mistä he 

tiesivät mikä on flow ja mitä heidän piti raportoida. Huomaamattomuuden kannalta 

annettiin osanottajille kaksi vaihtoehtoa, kun he antoivat tietoja viikon ajalta. Vaihtoehto 

yksi oli kirjata ylös jokainen kerta, kun osanottajat tunsivat kokeneensa flow-tilan. 

Vaihtoehto kaksi oli kirjata ylös päivän lopussa päiväkirjatyyliin flow-kokemuksistaan. 

Kumpaankin näistä lähestymistavoista tarvittiin oma raportointilomakkeensa. Nämä 

lomakkeet tutkimukseen sovellettiin Hektner et al. (2007) teoksesta. Teoksessa mainittua 

lomaketta muutettiin aineistonkeräykseltään sopimaan enemmän laadulliseen 

tutkimukseen. Lomakkeet lähetettiin osanottajille sähköisessä muodossa (Liitteet D ja E). 

Lomakkeet voitiin täyttää manuaalisesti, joten automaattisia työkaluja ei tässä 

tutkimuksessa käytetty, koska ne olisivat saattaneet olla osanottajien mielestä häiritseviä 

tekijöitä varsinkin, jos olisivat alkaneet toimintansa kesken tärkeiden hetkien, kuten 

työpäivän. 

Staken (1995), Gubriumin ja Holsteinin (2002) teoksista otettiin esimerkkiä, koska 

haastatteluille annettiin niissä ohjeistusta. Haastattelu seurasi osittain rakennettua kaavaa, 

jossa pääkysymykset olivat teemallisia, ja haastateltavaa ohjattiin vain pysymään teeman 

sisällä. Rakenteita käytettiin siihen, että haastattelija pysyi tärkeimmän aineiston äärellä. 

Puhuttaessa näkökulmista oli kuitenkin otettava huomioon niiden ailahtelevaisuus 

haastattelutilanteissa, minkä vuoksi haastattelun ympärille piti rakentaa rajat kysymysten 

muodossa, huomioiden teemallinen ohjaus. Tutkijan oli aineistonkeräämisen kannalta 

ajateltava keskustelun sujuvuutta, koska jos haastattelu oli epäselvää, saattoi tutkimuksen 

osanottajan keskittyminen haastattelutilanteeseen herpaantua. Esimerkiksi osanottajat 

saattoivat lipsua keskustelemaan päivittäisistä asioistaan, jotka eivät liittyneet 

tutkimukseen. Osanottajan herpaantuminen olisi saattanut johtaa siihen, että aineistosta 

olisi tullut käyttökelvotonta tai liian niukkaa. 

Haastattelukysymykset tähtäsivät tutkimaan flow-tilan vaikutuksia, samalla kun 

keskusteltiin flow-tilan kokemuksesta tutkimuksen osanottajien kanssa. Jotta oltaisiin 

saatu mahdollisuuksien mukaan optimaalinen määrä aineistoa tutkimuskysymyksiä 

varten, haastattelu suunniteltiin siten, että haastateltavat kertoivat mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti heidän omista näkökulmistaan ja havainnoistaan flow-tilan 

vaikutuksiin nähden. Haastattelun aikana tuli tutkijalla olla lista kysymyksistä ja 

teemallinen rajaaminen tuli tärkeäksi. Näiden kriteerien pohjalta luotiin lista teemoja ja 

kysymyksiä, jotka ohjasivat keskustelua. Kaikki edellä mainitut kriteerit otettiin 
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huomioon liitteiden A, B ja C, luomisessa (Liitteet A, B, ja C). Haastattelukysymykset ja 

teemat testattiin alustavasti ennen käyttöä, koska Stake (1995) painotti teoksessaan 

aineistonkeräystyökalujen säätämistä tarpeen mukaan. Tämä testi tehtiin jokaisen 

osanottajan kohdalla, että saatiin mahdollisimman tarkkaa aineistoa kerättyä. Oli otettava 

huomioon, että tämä lisäsi osanottajien työmäärää. Osanottajille oli jo tässä tutkimuksessa 

annettu paljon tehtäviä, joten keskusteluosio oli joustavampi alussa ja lopussa, jottei 

haastateltava tuntenut itseänsä turhautuneeksi tutkimuksen kannalta. 

Dokumenttitutkimus, jota Stake (1995) mainitsi käyttäneensä, otettiin käyttöön tässä 

tutkimuksessa. Tutkimukseen sisällytettävää aineiston määrää oli rajoitettava, koska 

dokumentteja oli niin paljon. Tässä tutkimuksessa aineistonkerääminen kirjallisista 

lähteistä tuli rajoittumaan flow-ilmiön ympärille. Erityisesti keskityttiin kirjallisuuteen, 

jossa käytiin läpi flow-tilaa. Tämä tutkimus ei siis ottanut huomioon video-, nauhoitus-, 

tai kuvallisia- aineistotyyppejä. Artikkeleita, kirjoja ja muita tekstipohjaisia lähteitä 

käytettiin. Dokumentteja verrattiin tutkimuksen aikana aikaisempaan kirjallisuuteen, joita 

tutkimus keräsi. Tässä tutkimuksessa oli otettava huomioon, ettei tutkimus itsessään ollut 

ainutlaatuinen alueeltansa. Täten se pystyi hyödyntämään aikaisempia tutkimuksia, sekä 

vertailemaan tuloksia ja etsimään eroavaisuuksia löydöksien suhteen. Myers (2013) jakoi 

dokumentaation kolmeen eri alueeseen työssään, julkinen, yksityinen ja persoonallinen. 

Tämän tutkimuksen aikana kerättiin julkisia sekä yksityisiä dokumentteja 

aineistoanalyysiä varten. Päivittäinen itseraportointi laskettiin yksityisen dokumentaation 

alle, jolloin lähdesuoja piti ottaa huomioon tätä aineistotyyppiä tarkasteltaessa. Tähän 

tutkimukseen voitiin tarvittaessa kerätä lisää aineistoa tutkimuksen osanottajilta. 

Dokumenttien keräämiseen kuluva aika varattiin etukäteen, koska Stake (1995) varoitti 

siihen kuluvasta ajasta. Dokumenttien tutkiminen jaksotettiin samanaikaisesti 

kenttätöiden kanssa. Jo aloitusvaiheessa havaittiin tarve dokumenttien tutkimiselle, 

etsittäessä vahvistusta oletuksille, joita tehtiin tutkimuksen aloitustoimien aikana. 

Dokumenttien tutkimuksen laajuutta säädettiin sopimaan uudelleen tutkimuksen 

kannalta, käsittämään tarvittaessa koko tutkimuksen ajankohta. Oli otettava huomioon se 

aika, jolloin tutkimuskohteisiin ei vielä päästy käsiksi, eli tutkimusta havainnoinnin 

kautta ei vielä voitu aloittaa. Se aika kuitenkin voitiin hyödyntää dokumenttien etsimiseen 

ja tutkimiseen. Etsittiin tarvittavaa dokumentaatiota, johon voitaisiin tuloksia 

tutkimuksen aikana verrata. Perehdyttämisen työkaluina videoformaatissa oleva 

dokumentaatio toimi erinomaisesti.  

Perehdyttämisen työkaluina toimivat elektroniset, erityisesti tietotekniset laitteet. 

Perehdyttämiseen käytettiin aikaisempaa tutkimusta, videoituja esityksiä, ja muuta 

laajasti saatavilla olevaa materiaalia flow-tilasta. Tutkimuksen tarkoituksia varten 

pääasiallinen perehdyttämisen työkalu oli kuitenkin teemallisesti ohjattu keskustelu 

aiheesta. Tutkimuksen osanottajien kysymyksiin flow-tilasta ja muista havainnoinneista 

vastattiin pohjautuen aikaisempien tutkimusten löydöksiin. Videoidun ja kirjoitetun 

materiaalin täsmällisyys tarkistettiin pohjautuen aikaisempiin artikkeleihin ja löydöksiin, 

käyttäen dokumenttien tutkimista lähestymistapana, ennen kuin mitään materiaalia 

käytettiin osanottajien perehdyttämiseen. Perehdyttämiseen piti osanottajilta varata vielä 

erikseen aikaa, joten suunniteltu perehdytys jouduttiin aikatauluttamaan osanottajien 

saatavuuden perusteella. Käytetyn videomateriaalin analyysi tehtiin pohjautuen olemassa 

olevaan flow-tilasta kirjoitettuun kirjallisuuteen, erityisesti Mihaly Csikszentmihalyin 

kirjoituksiin ja omiin sanoihin pohjautuen. Kahdessa videossa oli Csikszentmihalyi 

luennoimassa kirjojensa pohjalta, ja ne tarkistettiin Csikszentmihalyi (2014) kirjoista, 

päätyen lopputulokseen, jossa ne hyväksyttiin lähteiksi perehdytystä varten ennen 

perehdyttämisen alkua. Osanottajat saatiin videoiden ja kirjallisten apuvälineiden 

ansiosta perehdytettyä flow-tilaan onnistuneesti. Keskustelulle flow-tilasta varattiin 
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ennen perehdyttämisen aloittamista vielä useampi päivä, näin saatiin varmistettua 

perehdytyksen aikana, että osanottajat ymmärtäisivät varmasti flow-tilan samalla tavalla 

kuin tutkimus vaati. Erityisen hyväksi avuksi osanottajat havainnoivat Nerdwriter1 

(2014) ja FightMediocrity (2015) esitelmät flow-tilasta, vaikka ensin he olivat enemmän 

Rodriguesin (2017) kannalla. Kokonaisuutena he kuitenkin mainitsivat, että heidän oli 

ollut hyvä nähdä TED (2008), VIAStrengths (2010), ja Happy & Well (2014) esitykset 

aiheesta, koska heidän mukaansa se syvensi heidän käsitystään flow-tilasta. 

Taulukossa 3 käydään läpi perehdyttämisen työkaluja. Eriteltyinä kahteen eri osioon ovat 

materiaalin otsikot ja materiaalin tyypit. Tutkimuksessa käytettiin kahta 

materiaalityyppiä flow-tiloihin tutkimuksen osanottajia perehdytettäessä. 

Taulukko 3. Perehdyttämisen työkalut.  

Materiaalin otsikko Materiaalin tyyppi 

Tutkimuksen 

osanottajien 

ohjeistuskaavake 

kirjallinen (Liite F) 

Tutkimuksen 

osanottajien 

ymmärtämisentestaus 

kaavake 

kirjallinen (Liite G) 

Nerdwriter1 (2014) video 

FightMediocrity 

(2015) 

video 

TED (2008) video 

VIAStrengths (2010) video 

Happy & Well 

(2014) 

video 

Ensimmäisen tutkimuksen osanottajan perehdyttäminen flow-tilaan sujui ilman 

ongelmia. Hänellä oli omasta mielestään ollut flow-tiloja ja hän mainitsi, että hänelle 

flow-tilat elektronisten laitteiden parissa olivat yleisiä. Osanottajan näkökulma flow-

tilaan erosi kahdesta muusta siinä, miten usein hän flow-tilan havaitsi tapahtuneen. Hänen 

havaintojensa odotettiin luovan rikasta aineistoa tutkimuksen analysoitavaksi. 

Työkaluina tätä osanottajaa perehdytettäessä käytettiin tietokonetta ja videopalvelu 

Youtubea. Materiaalina toimivat videot flow-tilasta, jotka kertoivat osanottajalle aiheesta 

tarpeellista tietoa, ja kolmannella videolla oli Mihaly Csikszentmihalyi, jota oli 

haastateltu flow-tilan ominaisuuksien suhteen. Kaikkien kolmen videon sisältö oli 

samaistuva Csikszentmihalyi (2014) teokseen, johon materiaalia verrattiin 

täsmällisyyden säilyttämiseksi ennen materiaalin hyväksymistä tutkimuksessa 

käytettäväksi. Materiaalina videoiden lisäksi toimi osanottajan ohjeistuskaavake, johon 

osanottaja kommentoi ymmärtäneensä tarpeellisen määrän tietoa osallistuakseen 

tutkimukseen. Osanottaja piti testata hänen sopivuutensa varmistamiseksi tutkimusta 

varten. Lopputulos osanottajan perehdytyksen testauksessa oli positiivinen, ja henkilö 

otettiin osaksi tutkimusta. 
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Tutkimusta ja havainnointipäivää pilotti-testattiin toiseksi valitun tutkimuksen 

osanottajan kanssa. Pilotti ei vielä sisältänyt osanottajan tutustuttamista flow-tilaan, vaan 

testasi työkalujen toimivuutta käytännössä. Vahvistettiin havainto, että elektronisen 

laitteen muodolla tai tyypillä ei ollut havaittavaa vaikutusta flow-tilan syntyyn. 

Osanottaja kysyi osanottajan ohjeistuslomakkeesta, jonka tutkija vahvisti tulevan avuksi 

flow-tilojen havainnointiin vielä perehdyttämisen jälkeen. Flow-tila havaittiin 

tapahtuneen pilotti-testin aikana, pääasiallinen vaikutus elektronisen laitteen 

käyttämiseen oli tässä tapauksessa nautinnollisuus. Myöhemmin samana päivänä 

perehdytettiin tämä tutkimuksen osanottaja aineistoon, käyttäen apuna suunniteltuja 

työkaluja, samalla suullisesti selittäen flow-tilaa osanottajalle. Tämän jälkeen osanottajaa 

kaksi pyydettiin tekemään kirjallinen testi hänen tietämyksestään ja sopivuudestaan tähän 

tutkimukseen. Hänen palautettaan ohjeistuskaavakkeeseen verratessa hänet havaittiin 

sopivaksi tutkimusta varten. Kirjallisen testin jälkeen osanottaja huomautti, että 

kaavakkeen riviväliä piti säätää suuremmaksi, jotta vastaukset mahtuvat kysymysten alle. 

Tarkistuksen jälkeen havaittiin osanottajan ehdotus loogiseksi, ja muutokset tehtiin 

kaavakkeeseen. Osanottaja havaitsi päiväkirjakysymyksissä ongelmia, joista hän ilmoitti 

tutkijalle. Tarkistuksen jälkeen päädyttiin lopputulokseen, jossa poistettiin ylimääräiseksi 

havaittuja kysymyksiä osanottajien vastaamisen helpottamiseksi. 

Kolmannen osanottajan perehdytys sujui ilman vaikeuksia. Tutkimuksen osanottaja oli 

kuullut flow-tilasta aikaisemminkin, kuten toinenkin osanottaja. Hänen kanssaan käytiin 

onnistuneesti läpi samat materiaalit, joita oltiin käytetty toisten osanottajien kanssa. 

Lopussa myös osanottaja kolme testattiin, ja hänenkin vastauksensa yhtenäistyivät 

tarpeeksi tutkimuksen vaatimaan käsitykseen flow-tilasta, joten myös hänet hyväksyttiin 

osaksi tutkimusta. Flow-tilat elektronisten laitteiden parissa olivat harvinaisempia tälle 

osanottajalle, kuin toiselle osanottajalle, mutta hän saavutti flow-tiloja tarpeeksi 

tutkimuksen etenemisen kannalta, joten odotettiin havaintojen ja itseraporttien 

luonnistuvan tältäkin osanottajalta. Osanottaja oli kiinnostunut aiheesta ja lähti 

tutkimukseen mukaan mielenkiinnolla. Uutta materiaalia ei tarvinnut enää kerätä 

perehdytettäessä kolmatta henkilöä. Perehdytyksen jälkeen neuvoteltiin flow-tilan 

havainnoinnista, ja saatiin sovittua päivä sen havainnoimista varten. 

Aineistonkeruu aloitettiin ensimmäisestä tutkimuksen osanottajasta ennalta suunnitellulla 

tavalla, keräten haastattelun kautta ensin esitietoja osanottajan aikaisemmista 

kokemuksista. Tämän jälkeen valmisteltiin koealue, eli varmistettiin osanottajan olevan 

luontaisessa tilassaan aineiston keräämistä varten. Siirryttiin havainnoimaan osanottajan 

askartelua harrastuksensa parissa, mikä havainnointipäivänä oli Linux-systeemin kanssa 

työskentely. Hänen pääsääntöinen aktiviteettinsa suuntautui ajureiden asentamisen 

ympärille. Meni viisi minuuttia ennen ensimmäisen flow-tilan havaitsemista. Flow-tilaa 

kesti noin viisi minuuttia, jonka jälkeen esiintyi ulkopuolinen häiriö. Osanottaja ei 

näyttänyt havaitsevan ulkopuolista ärsykettä ennen sen katoamista. Osanottajan 

aktiviteetti jatkui ilman, että osanottaja havaitsi ulkopuolista häiriötä lainkaan. Flow-tilan 

jatkuessa huomattiin nopeaa edistymistä työtehtävässä, verrattuna siihen mitä 

havainnoitiin ennen flow-tilan alkamista. Flow-tila kesti tässä tapahtumassa melkein 

koko tapahtuman ajan, tämän jälkeen tehtiin osanottajalle haastattelut, jotta saataisiin 

tietoja osanottajan flow-tilasta. Flow-tilan aikana osanottajan olotila muuttui kokonaan, 

keskustelua ei saatu aikaiseksi mistään, eikä hänen huomiotaan saatu tarvittaessa. 

Reaktiot ulkopuolisiin asioihin katosivat kokonaan. Tämä keskittymisen taso vastaa 

huippu-urheilijoiden raportoimaa keskittymisen tilaa, jota he käyttävät saavuttaakseen 

paremman tuloksen. Tässä tilassa havaittiin vahvoja negatiivisia ja positiivisia 

vaikutuksia, kuten heikentynyt havainnointikyky, ja ajantajun katoaminen. Ajan 

tuhlautuminen oli havaittavissa, mutta positiivinen vaikutus keskittymiseen oli tämän 

henkilön kohdalla hyvin intensiivinen. Osanottaja ei ottanut huomioon häneen pitkään 
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keskittynyttä havainnointia millään huomattavissa olevalla tavalla. Vasta vahva ärsyke 

rikkoi hänen keskittymisensä työtehtävään, ja reaktio oli hämmentynyt. Irtaantuminen 

työtehtävästä kesti noin minuutin flow-tilan rikkouduttua. Havaintoja kerääntyi runsaasti 

osanottajalta, ja hänen kommenttinsa olivat havainnointipäivän päätteeksi selkeitä, ne 

antoivat lisää aineistoa, poistaen samalla osan valepositiivisista havainnoista. Päivän 

jälkeisessä haastattelussa osanottaja vahvisti huomatut vaikutukset. Samalla hän hyväksyi 

materiaalin käytön tutkimusta varten, koska oli saanut itse varmistaa, ettei hänen 

identiteettiänsä paljastavia tietoja käytetty tutkimusta varten. 

Ensimmäisen osanottajan itseraportointi viikon ajalta pilkottiin hänen flow-tila- 

havaintojensa perusteella pidemmälle aikavälille. Yhteisymmärryksessä tutkimuksen 

osanottajan kanssa siirryttiin käsittelemään vain niitä päiviä, jolloin flow-tila oli 

osanottajan kohdalla havaittavissa. Tämä oli tärkeää tutkimuksen tarkoituksen kannalta. 

Muutos käytiin läpi muidenkin osanottajien kanssa, jotta hekin tuottaisivat rikasta 

aineistoa analyysia varten. He suhtautuivat ehdotukseen myönteisesti ja tutkimusta 

muutettiin keräämään aineisto heille sopivalla tavalla. Tämän muutoksen oletettiin luovan 

tutkimuksen kannalta enemmän relevanttia ja täsmällistä aiheistoa, keskittyen 

tutkimuksen tarkoituksiin. 

Ensimmäinen tutkimuksen osanottaja palautti dokumenttinsa viikon ajalta analyysia 

varten seuraten omaa aikatauluansa, joka oli kiireinen, mikä huomattiin yleiseksi 

ongelmaksi osanottajien keskuudessa. Tutkimusta varten otettiin käyttöön laajempi 

aikaresurssi, jotta saatiin kerättyä tarpeelliset aineistot osanottajilta ilman, että osanottajaa 

häirittäisiin. Viikon ajalta saadut materiaalit ensimmäisen osanottajan kohdalla olivat 

täsmällisiä ja todettiin, että osanottaja oli ymmärtänyt tutkimuksen tarkoituksen tarpeeksi 

hyvin. Osanottaja kuitenkin otettiin vielä varmistamaan kaiken aineiston keräämisen ja 

kirjaamisen jälkeen kerätyn aineiston ja tutkimuksen itsensä täsmällisyys. 

Toisen havainnoitavan tutkimuksen osanottajan kohdalla mentiin aineistonkeruuta varten 

hänen luontaiseen työtilaansa. Havainnointipäivän alussa tehtiin osanottajalle aloittava 

haastattelu, jossa oli tarkoitus vielä täsmentää tutkimuksen kohdistamista 

havainnointipäivän aikana ja kerätä osanottajalta talteen hänen mahdollisia aikaisempia 

kokemuksiaan flow-tilasta. Haastattelun tarkoituksena havainnointipäivänä oli tarkentaa 

työkalujen käyttöä havainnointiin. Yritettiin tulla osaksi rutiinia osanottajalle ennen 

havainnointia, mutta huomattiin, että tutkijan oli parempi yrittää etääntyä tässä 

tapauksessa työtilanteista mahdollisimman häiritsemättömäksi tekijäksi. Työpäivän 

aikana havaittiin useampi flow-tila, kuin oli oletettu tapahtuvan. Tämä havainnointi oli 

kaikista havainnoinneista haastavin, koska ympäristöön ei päästy osallistumaan, eikä 

olemaan osana ympäristöä. Tutkija päätti olla mahdollisimman häiritsemätön 

havainnointipäivän aikana siirtymällä sivuun. Päivän aikana tutkijan oli tehtävä 

havaintonsa häiritsemättä osanottajaa, joten havainnointi piti tehdä pätkissä pitkin 

työpäivää, keskeyttäen havainnointi osanottajan palvellessa asiakkaita. Asiakkaat 

huomioivat tutkijan läsnäolon, mutta läsnäolon vaikutus tutkimuksen täsmällisyyteen 

saatiin pienennettyä minimiin pitkittämällä havainnointiaikaa tarpeen mukaan. 

Havainnointipäivänä onnistuttiin havaitsemaan flow-tiloja tarpeeksi, jotta aineistoa 

saatiin myöhemmissä haastatteluissa varmistettua ja täten kerättyä analyysiä varten. 

Intensiivinen havainnointi piti työpäivän aikana tehdä harkiten, koska liian suuri huomion 

antaminen osanottajalle kesken työpäivän olisi häirinnyt asiakkaita ja ympärillä olevaa 

ilmapiiriä. Tutkijan läsnäolon osittain unohduttua saatiin kerättyä hyvin flow-tiloja 

osanottajan ympäriltä, ja niiden vaikutuksia hänen elektroniikan käytössään saatiin 

runsaasti havainnoitua. Myöhemmin, havainnointipäivän jälkeen, haastattelu saatiin 

osanottajalta vaivattomasti. Jouduttiin kuitenkin kasaamaan kokonaiskuva havainnoista 

hieman myöhemmin, kuin tutkimuksen kannalta olisi haluttu, joten aineisto piti tarkistaa 
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kirjallisuudesta jo aikaisemmin. Kirjallisuudesta tarkistaessa tietojen yhteneväisyyttä 

havaittiin tiedot kuitenkin tarpeeksi täsmällisiksi, jotta tiedot saatiin sisällytettyä 

tutkimukseen. Osanottajan haastattelu kesken hänen työpäivänsä olisi aiheuttanut suurta 

häiriötä työpäivään, ja häirinnyt flow-tilan havainnointia koko loppututkimuksen ajan, 

mahdollisesti jopa vähentäen osanottajan tuntemaa hyväksyntää tutkijaa kohtaan. Päivän 

lopussa tehty haastattelu antoi odotettua enemmän palautetta osanottajan omista 

mielipiteistä. Tutkimuksen osanottajan hyväksynnän saamiseksi piti materiaalista karsia 

liian henkilökohtaiset havainnot, mikä ei haitannut tutkimuksen osalta, koska päivän 

ajalta kerättiin runsaasti muita havaintoja tutkimusta varten. Haastattelun päätyttyä 

osanottaja vahvisti haluavansa tuottaa itseraportit päiväkirjaformaatissa, koska työpäivät 

ovat hyvin kiireisiä. 

Päiväkirjaraportit toisen osanottajan kohdalta olivat hyvin laajoja, ja niitä oli tarpeen 

tiivistää analyysivaiheessa. Tutkimuksen osanottajan raportit flow-tiloista olivat laajoja, 

ja kuvailivat hyvin yksityiskohtaisesti hänen kokemuksiaan ja tunteitaan elektronisten 

laitteiden käytössä. Kuten havaittiin ensimmäistä osanottajaa havainnoidessa ja 

keskusteltaessa osanottajan kanssa hänen havainnoinnistaan, yhtyi toinenkin osanottaja 

ensimmäisen osanottajan mielipiteeseen siitä, että itseraportit kannatti kirjata vain silloin 

kun flow-tiloja oli havaittu. 

Tutkimuksen osanottaja kaksi otti raportointinsa myönteisenä aktiviteettinä, ja raportoi 

pyydetyt seitsemän päivää ilman ongelmia. Aikataulu oli hänellä hyvin kiireinen 

yksityisten syiden tähden, joten tehtiin ehdotus siitä, että itseraportointi hänen kohdaltaan 

tapahtuisi silloin, kun hänellä ei ollut muita kiireitä. Itseraportoinnin ja materiaalin 

keräämisen jälkeen, kutsuttiin osanottaja havainnoimaan materiaalia tutkijan kanssa, jotta 

saataisiin mahdollisimman täsmällisiä yksityiskohtia sisällytettyä analyysiin. 

Havainnointijaksonsa päätteeksi osanottaja hyväksyi kerätyn materiaalin käyttämisen 

tässä tutkimuksessa. 

Kolmannen osanottajan havainnointipäivä alkoi heti aamusta, keskittyen elektronisen 

laitteen ympärillä tapahtuvaan havainnointiin. Ensimmäinen haastattelu keskittyi päivän 

aktiviteettiin, ja siihen miten saataisiin flow-tilat aktiviteetissa havainnoitua 

mahdollisimman täsmällisesti. Haastattelussa käytiin läpi tutkijan sijoittautuminen 

havainnointiympäristöön, jossa tutkija osallistui sivussa aktiviteetteihin, kirjatessaan 

osanottajan flow-tiloja mahdollisuuksien mukaan. Aktiviteetti itsessään oli fyysistä, 

mutta osanottaja oli selvästi elektronisen laitteen vaikutuksen alaisena koko 

havainnoinnin ajan. Havaittiin useampi flow-tila liittyen elektroniseen laitteeseen, kuin 

silloin kun elektronista laitetta ei käytetty. Tutkimuksen kannalta havainnoitiin ainoastaan 

flow-tiloja, jotka olivat selvästi liitettävissä elektronisen laitteen käyttämiseen flow-tilan 

saavuttamiseksi. Havainnoinnin apuvälineenä toimi elektroninen kädessä pideltävä laite, 

johon muistiinpanot kirjattiin myöhempää analysointia varten. Tutkijan piti ottaa 

aktiivinen asenne ympäristöä kohtaan liittyäkseen ympäristöön, jotta saataisiin kerättyä 

häiritsemätöntä aineistoa. Tutkimuksen osanottajan ajantaju katosi jokaisen flow-tilan 

kohdalla pitkiksi ajoiksi, mutta havainnoituihin flow-tiloihin saatiin osanottaja 

vastaamaan, ja saatiin kerättyä tarpeelliset välitiedot flow-tiloista. Havainnointi itsessään 

oli haastavaa, koska osanottajaa oli vaikea saada irtautumaan flow-tilastaan 

haastateltavaksi. Havainnoinnin päätyttyä, osanottaja oli huomattavan ärsyyntynyt, koska 

flow-tila jouduttiin katkaisemaan havainnointipäivän päätteeksi, että saatiin kerättyä 

viimeinen haastattelu päivän flow-tila havainnoinnista. Osanottaja kertoi omista 

kokemuksistaan hyvin avoimesti, vahvistaen löydöksiä, ja lisäten omia havaintojaan 

aikaisempien havaintojen pohjilta, erityisesti keskittyen flow-tilan ominaisuuksiin ja 

seurauksiin. Saatiin kerättyä tärkeää aineistoa flow-tilan positiivisista ja negatiivisista 

seurauksista havainnoinnin aikana ja sen jälkeen. 
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Itseraportointimetodiksi kolmas osanottaja valitsi päiväkirjametodin. 

Päiväkirjaraportointi oli siis valittu tutkimuksen pääasialliseksi itseraportointimetodiksi. 

Tutkimuksen osanottajan keräämä materiaali oli rikasta, keräten hyvin paljon tarkkaa 

aineistoa analyysiin. Osanottajan tausta terveystieteissä oli hyödyllinen tutkimuksen 

kannalta, koska osanottaja osasi raportoida itse kohtuullisen tarkasti omat flow-

tilahavaintonsa. Tämä osanottaja samaistui muihin tutkimukseen osallistuviin 

osanottajiin siinä, että tarvitsi lisää aikaa havaintojensa saamiseksi. Tutkimus oli 

muokattavissa siten, että se salli hitaamman raportoinnin, jotta saatiin kerättyä 

täsmällisempää ja merkittävämpää aineistoa. 

Aineistonkeräyksen loputtua osanottajan osalta pidettiin viimeinen haastattelu. 

Keskusteltiin ylipäätään tutkimuksen tarkoituksista, ja osanottajan omista havainnoista. 

Käytiin läpi osanottajan kanssa kerätty aineisto hänen kohdaltaan. Hän suostui 

kommentoimaan aineistoa, ja hänen kommenttiensa pohjalta tehtiin tarvittavat 

muutokset, jotta identiteettisuoja säilyisi. Lopullinen hyväksyntä materiaalin käyttöön 

tutkimuksen osana saatiin ilman erillisiä neuvotteluja. 

Aineistonkeruun päätyttyä tutkimuksen osanottajien osalta siirryttiin tutkimaan 

dokumentaatiota. Aiemmin perehdytykseen käytetty dokumentaatio huomattiin 

hyödylliseksi tutkimuksen kannalta, koska se tarjosi runsaan lisäyksen saatavilla olevaan 

materiaaliin. Videoiden tutkiminen otettiin varhaisessa vaiheessa huomioon tehtäessä 

dokumenttien tutkimista. Dokumenttien tutkimisessa pidettiin suuremmassa arvossa 

kirjallisuutta, josta saatiin tarpeellinen määrä aineistoa ja varmistuksia kerättyyn 

videomateriaaliin. Dokumentaation tutkimisessa tähdättiin etääntymään osanottajista ja 

heidän vaikutuksistaan heidän hyväksyttyään materiaalin käyttämisen tutkimuksessa. 

Lisää aineistoa analyysiin löydettiin keräämällä laajalta alueelta ensin artikkeleita ja 

käyttämällä suoraa tulkintaa niiden ajankohtaisuuden selvittämiseksi tutkimuksen 

kannalta. Rajattiin dokumentaation katsausta niihin dokumentaatioihin, jotka olivat 

uudempia, kuin vuonna 2000 tuotettu materiaali. 

Taulukossa 4, käydään tutkimuksen osanottajilta kerättyä aineistoa läpi. Taulukossa 

eritellään aineisto ja sen tyyppi. Taulukon tarkoituksena on lyhyesti tiivistää mitä kerättiin 

ja missä muodossa. 

Taulukko 4. Tutkimuksen aikana kerättyä aineistoa. 

Aineisto Aineiston tyyppi 

itseraportointipäiväkirja kirjallinen 

tarkkailua edeltävä haastattelu kirjallinen 

tarkkailun aikana tehdyt 

haastattelut 

kirjallinen 

tarkkailun jälkeiset haastattelut kirjallinen 

tarkkailun muistiinpanot kirjallinen 

3.4 Analyysi 

Aineistonkeruussa kerätyn materiaalin tiivistäminen mahdollisti aineiston karsimisen ja 

tiivistämisen kunnes vain tärkeimmät osat jäivät jäljelle. Tiivistysprosessi tähtäsi siihen, 
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että alkuperäiset tarkoitukset säilyivät, kun se leikkasi pois mahdollisesti epäolennaisia 

aineisto-osuuksia. Tarvittaessa oli mahdollista käyttää strukturointimetodia 

aineistonkeräyksen jälkeen, joko paikkaamaan tai toimimaan yhdessä tiivistämisen 

kanssa. Kohlbacher (2006) käytti tätä metodia, kun taas Stake (1995) käytti suoraa 

tulkinnan metodia, mutta tämän tutkimuksen kannalta se ei kuitenkaan tullut valituksi 

aineiston määrän vuoksi. Muitakin aineistoanalyysimetodeja käytiin läpi tässä 

tutkimuksessa parhaan tavan löytämiseksi, mutta päädyttiin tiivistämiseen. Aineisto 

tuotiin yhteen ja siitä luotiin ensin merkityksiä, jonka aikana ja jälkeen tiivistettiin, 

yleistettiin, ja yksinkertaistettiin tekstiä luettavaan muotoon. Tämän Baxter ja Jack (2008) 

mainitsivat työssään tärkeäksi, koska heidän mielestään yleinen virhe oli tässä 

analyysinvaiheessa keskittyä aineistoon eriteltynä, mikä saattoi johtaa siihen, ettei 

yhteyksiä aineiston välillä oltaisi saatu löydettyä. Vastakeinoksi tälle mahdolliselle 

virheelle, he olivat tarjonneet Staken (1995) käyttämää metodia, jossa kutsuttiin muita 

arvioimaan analyysivaiheessa. Tässä tutkimuksessa pyydettiin aineiston luovuttajia 

analysoinnissa olevan materiaalin tarkastajiksi. 

Kohlbacherin (2006) teoksen pohjalta aineisto käytiin läpi varmistaen ensin, että 

ainoastaan relevantti aineisto otettiin huomioon. Sitten siirryttiin analysoimaan tilannetta, 

josta aineisto kerättiin, keskityttiin tilanteeseen ja sen mahdollisiin konteksteihin. 

Kysymykset joihin etsittiin tässä tutkimuksessa vastausta, eriteltiin omiin ryhmiinsä, 

ennen kuin määriteltiin lopullinen analyysin metodi. Tässä tutkimuksessa käytettiin 

strukturointia, tai tiivistelmää, tarpeen mukaan jopa molempia. Analyysin pohjalta tehtiin 

tulkintoja, ja löydöksiä niiden pohjalta. Käyttämällä analyysimetodeja karsittiin 

tutkimuksen tekstistä aineistoja, jotka liittyivät aiheeseen, mutta jotka eivät välttämättä 

tämän tutkimuksen kannalta olleet merkityksellisiä tai merkittäviä. Jäljelle jäävät osiot 

yleistettiin ja pelkistettiin niin, että alkuperäinen tarkoitus säilyi. 

Analyysin haastavuus koostui aineiston laajasta sanallisesta määrästä. Tutkimuksen 

osanottajien itseraportointikaavakkeisiin osanottajat olivat antaneet laajoja vastauksia. 

Lisäksi havainnoinnista runsas määrä havaintoja huomattiin merkityksellisiksi, joten 

nekin analysoitiin. Aineiston laajuus oli odotettu, mutta aineiston analyysissä kesti silti 

odotettua kauemmin. 

Stake (1995) käytti metodia, jossa osanottajat otettiin analyysissä mukaan tutkimukseen 

vielä analysoimaan omia kertomuksiaan ja tutkijan kirjoittamia havaintoja heidän 

aktiviteeteistaan. Staken metodi tuli hyvin tärkeäksi osaksi tutkimusta tutkimuksen 

aikaisessa vaiheessa, jossa osanottajilta oltiin vasta keräämässä aineistoa tutkimukseen. 

Heidän kommenttinsa piti ottaa hyvin tarkasti huomioon jo haastatteluiden alussa, ja 

heidän mielipiteensä kerätystä materiaalista määritti heidän hyväksyntänsä sen 

käyttämiseen tässä tutkimuksessa. Sisällyttävänä aktiviteettina toimi siis 

tutkimushenkilöiden mukaan ottaminen omien kertomustensa analysointiin erinomaisena 

työkaluna jo valmisteltaessa aineistoa analyysin vaiheeseen. 

Analyysi tehtiin tässä tutkimuksessa melkein samanaikaisesti havainnoinnin kanssa. 

Ottaen huomioon tutkimuksen osanottajien kiireelliset aikataulut, oli mahdollisimman 

tärkeää saada heiltä mahdollisimman paljon mielipiteitä heistä tehdyistä havainnoista. 

Havainnointipäivänä osanottajien kanssa käytiin läpi päivän aikana kerätty materiaali, 

jotta saatiin varmistettua heistä tehtyjä havaintoja. Analyysin apuna käytettynä 

osanottajan oman tekstin tarkastus tuli hyvin vahvasti käytetyksi, koska se pystyttiin 

osanottajien kanssa järjestämään aina havainnointipäivän lopuksi. Ottaen huomioon 

tutkimuksen laadullisen luonteen, tuli tutkijan kuitenkin lopussa etääntyä tekemään vielä 

oma analyysinsä kerätylle materiaalille. Analyysin jälkeen osanottajille annettiin vielä 

mahdollisuus halutessaan tarkistaa kirjatut tulokset. Vastoin oletuksia, osanottajat olivat 
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jopa innokkaita osallistumaan tuloksien tarkistamiseen vielä kaiken analyysin päätteeksi. 

Tässä alikappaleessa siis käydään tarkemmin läpi se, kuinka kerättyä aineistoa 

analysoitiin keräämisen jälkeen ja sen aikana. 

Aineistonkeruu vaiheessa tutkimuksen osanottajilta kerätty aineisto käytiin vielä läpi 

osanottajien kanssa mahdollisuuksien mukaan, jotteivat alkuperäiset tarkoitukset katoaisi 

ennen analyysiä. Analyysin jälkeen tarkistettiin jäljelle jääneet jalostetut osiot 

osanottajien kanssa heidän omalta kohdaltaan varmuuden vuoksi vielä kerran. Heidän 

tutkimuksen kannalta olennaiset hyväksyntänsä ja kommentointinsa tutkimuksen 

etenemisessä analyysin aikana ja sen jälkeen huomioitiin, jotta pysyttäisiin tutkimuksessa 

tärkeimmän aineiston äärellä. 

Tutkimuksen osanottajien suostumuksella tehtiin jäsentarkistusmenetelmä niin 

keskeiseksi, kuin voitiin. Tämän menetelmän käyttäminen mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa huomattiin erittäin tehokkaaksi tavaksi varmentaa käytetyn aineiston 

täsmällisyys ennen tarkempaa analyysimetodia, sitä käytettiin myöhemmin tekemään 

löydöksiä ja tiivistämään aineistoa, kunnes ainoastaan olennaiset osat jäivät jäljelle 

merkittävien havaintojen saamiseksi. 

Ensimmäisen osanottajan kommentit arvioidessa aineiston täsmällisyyttä tulivat, koska 

ne auttoivat eliminoimaan monia valepositiivisia ja valenegatiivisia havaintoja päivän 

ajalta. Hän täsmensi osaltaan kohtia, joita tutkija ei itse ollut huomannut, täydentäen 

aineiston rikkautta. Keskustelun aikana hänellä oli huomattavia havaintoja omista flow-

tiloistaan, ja hän pystyi havainnollistamaan kohtuullisen hyvin omia kokemuksiaan flow-

tilojensa jälkeen. Viimeisen analyysin jälkeen tutkimuksen osanottaja ilmoitti löytävänsä 

omat kokemuksensa tekstistä vielä pelkistämisen jälkeen, mikä tarkoitti pelkistämisen 

onnistuneen säilyttää tärkeimmät havainnot. 

Itseraportointiosuuden jälkeen ensimmäinen osanottaja kutsuttiin täsmentämään 

aineistoa uudelleen. Ensimmäisen osanottajan aikataulussa oli tilaa, johon saatiin 

tutkimuksen vaatima tarkistus mahdutettua. Tutkija meni itse paikanpäälle 

tutkimuslaitteistonsa kanssa, tuoden mukanaan tutkijalle lähetetyt aineistot. Aineiston 

tarkistamisessa meni melkein koko loppupäivä, minkä huomattiin osanottajaa häiritsevän, 

ja sen vuoksi tarkistaminen levitettiin useammalle päivälle, ottaen yhden itseraportin yhtä 

päivää kohti käsiteltäväksi ensimmäisen päivän jälkeen. Tämän järjestelyn kautta saatiin 

osanottaja tarkistamaan lähettämänsä raportit, ja keskustelemaan vielä tutkijan kanssa 

havainnoistaan havaintojen varmistamiseksi, sekä lisäaineiston keräämiseksi silloin kuin 

mahdollista. 

Toinen osanottaja keskittyi omalta osaltaan tarkistamaan aineiston tutkijan kanssa useaan 

kertaan ennen keskustelua. Keskustelun aikana hän kommentoi omista tekemisistään 

laajasti päivän ajalta, palaten useaan otteeseen kohtiin, jotka hän itse huomasi 

ongelmallisiksi. Osanottajan mielestä oli tärkeää varmistaa, ettei aineistoon jäisi 

käytettäväksi liikaa valepositiivisia havaintoja. Tässä tarkistamisessa kesti useampi päivä, 

joiden aikana keskusteltiin osanottajan kanssa yksittäisistä havainnoista joka kerta, kun 

tutkittiin analyysiin hänen osaltaan lähtevää aineistoa. Analysoinnin jälkeen näytettiin 

osanottajalle vielä pelkistetyt havainnot tiivistämisen jälkeen, ja saatiin siten tutkimuksen 

osanottajalta varmennus niiden täsmällisyydestä. 

Itseraportointiosuuden jälkeen kutsuttiin toinen osanottaja täsmentämään aineistoa 

uudelleen. Tämä oli huomattavasti vaikeampaa, koska osanottaja oli hyvin kiireinen 

yksityisten syittensä takia. Oli odotettava hänen aikataulujensa selviämistä, ennen kuin 

hänellä oli tarpeeksi aikaa, että raportteja saatiin edes pätkittäin tutkittua. Yhtenä 
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viikonloppuna saatiin osanottaja tarkistamaan materiaali läpi tutkijan kanssa, vertaillen 

havaintoja päivän kestäneeseen havainnointiin, jotta saatiin selville eriävyyksiä ja 

samankaltaisuuksia. Saatiin osanottajalta kommentteja tutkimuksen edistämiseen. 

Tutkimuksen osanottajan kommentit auttoivat karsimaan osan havainnoista pois 

lopullisesta analyysistä. Osanottaja halusi tarkistaa osaltaan lopulliset tulokset analyysin 

jälkeen, johon tutkija myöntyi, koska odotettiin osanottajan tekemästä tarkistuksesta 

olevan jälleen hyötyä siinä, että varmistettaisiin tulokset. 

Kolmas osanottaja tarkisti aineiston läpi nopeammin, kuin aikaisemmat tutkimuksen 

osanottajat. Hänen kommenttinsa keskittyivät varmistamaan havainnot, negatiiviset ja 

positiiviset seuraamukset joita oltiin havainnoitu. Hänen mukaansa aineistoon kannatti 

lisätä maininta negatiivisista flow-tilan seuraamuksista. Kommentoinnin perusteella 

lisättiin tutkimuksesta aikaisemmin kertynyttä negatiivisen havainnointiaineiston määrää 

sitä mukaa kun ne havaittiin merkityksellisiksi tutkimusta ajatellen. 

Itseraportointiosuuden jälkeen kutsuttiin kolmas osanottaja täsmentämään aineistoa 

uudelleen. Tutkija meni takaisin osanottajan luontaiseen ympäristöön varmistamaan 

havainnoinnit, koska osanottaja ei halunnut tulla paikanpäälle. Paikalle otettiin tarkistusta 

varten elektroninen laite, jota tutkija käytti kirjaamaan osanottajan kanssa käydyt 

keskustelut merkittävien havaintojen varalta. Uusia havaintoja osanottajalta ei kuitenkaan 

saatu kerättyä, mutta kuten aikaisempien osanottajien kanssa, tämä metodi auttoi 

karsimaan osan valepositiivisista havainnoista. 

Tutkimuksen osanottajien itsensä tarkistaman aineiston kautta saatiin aineisto 

varmistettua ennen ja jälkeen analyysin. Analyysin jälkeen saatiin vielä jokainen 

osanottaja tarkistamaan teksti uudelleen. Heidän vahvistettuaan ja varmistettuaan 

havaintojen paikkansapitävyyden omalta osaltaan, pystyttiin tutkimuksessa siirtymään 

eteenpäin. Analyysin jälkeen näytettiin kolmannelle osanottajalle tulokset uudelleen, 

jolloin saatiin osanottajalta vahvistus siihen, että tiivistämisprosessin aikana oli onnistuttu 

säilyttämään vain olennaisimmat havainnot. 

Tutkimuksessa käytettiin analyysimetodina tiivistysmetodia kerättyyn aineistoon. 

Tarkoituksena metodin käyttämiselle oli pelkistää ja yleistää tuloksia, kunnes vain 

merkitykselliset havainnot jäivät jäljelle. Pelkistämistä tehtiin jatkuvasti, ja tutkimuksen 

edetessä jouduttiin kategorisoimaan havainnot positiivisiin ja negatiivisiin havaintoihin. 

Ne jaettiin pienempiin kategorioihin (paikka, aika, tutkimukseen osanottaja (yksi, kaksi 

ja kolme), positiivinen, negatiivinen, aktiivinen, passiivinen, vahvuus, kesto, syventynyt, 

huomioiva) tarpeen mukaan. Lopuksi kategorioita tarkasteltiin ja niiden aineiston 

analyysin perusteella aineisto jaettiin uudelleen pääkategorioihin (positiivinen, 

negatiivinen, aktiivinen, passiivinen). Kategorisoinnin perustana toimivat aikaisemmat 

havainnot flow-tiloista, joiden pohjalta oletettiin flow-tilalla olevan positiivisia ja 

negatiivisia vaikutuksia, jotka mahdollisesti tapahtuvat aktiivisissa tai passiivisissa 

aktiviteettitilanteissa. Muiden kategorioiden poistamiseen päädyttiin, kun huomattiin 

flow-tilojen olevan riippumattomia ajasta ja osanottajien erityispiirteistä. Vahvuuden, 

keston, syventyneen ja huomioivan kategorisoinnin poistaminen tapahtui 

pelkistämisessä, jossa päädyttiin tulokseen, että tämän tutkimuksen kannalta ainoastaan 

flow-tilan positiivisuus, negatiivisuus, aktiivinen, tai passiivinen tila, olivat merkittäviä 

vaikuttajia. Lopuksi päädyttiin tilanteeseen, jossa tulokset olivat pelkistettävissä 

pelkästään kahteen jäljelle jääneeseen kategoriaan, jotka olivat positiivinen ja 

negatiivinen. Analysoidun aineiston määrä oltiin otettu tutkimuksessa huomioon, joten 

tiivistämismetodi sopi erinomaisesti tutkimusta varten. Tämä metodi mahdollisti laajan 

valikoiman aineistoa, jota muuten ei olisi voitu tässä tutkimuksessa käsitellä. 
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Aineistoa tuli odotusten mukaan raporteista, havainnoinnista ja dokumenttien 

tutkimisesta. Aineiston laajuus näytti aluksi venyttävän tutkimukseen mennyttä aikaa, 

joten tutkija otti käyttöön suunnitellun tiivistämisen jo aikaisessa vaiheessa. Jokaisen 

havainnoinnin jälkeen tutkija tiivisti löytönsä, kategorisoiden jo havainnointipäivän 

aikana havainnot eri kategorioihin perustuen niiden luonteisiin. Erittelyn jälkeen 

materiaalin kanssa työskenneltiin laajemmin, jotta saataisiin karsittua mahdollisimman 

paljon aineistoa pois lopullisesta raportoinnista. Lopullisesta raportoinnista saatiin silti 

erittäin laajoja tuloksia, mikä oli hyvä, ottaen huomioon tutkimuksen tarkoitus luoda lisää 

tietoa tulevia tutkimuksia huomioiden. 

Kohlbacherin (2006) analyysimetodi tuli hyvin tarkkaan käyttöön tutkimuksen analyysin 

loppuvaiheessa, vaikka sitä oltiinkin seurattu tarkasti analyysin aloituksesta lähtien. 

Analyysin tarkoituksena oli tuoda esille löydöksiä pelkistämisen kautta, kunhan aineisto 

oli valmiiksi jaettu kategorioihin. Käyttäen Kohlbacherin versiota sisältöanalyysistä, 

saatiin tehtyä havaintoja pelkistetystä materiaalista. Tiivistämisen vaiheessa selvisi 

merkittäviä löydöksiä, jotka sisällytettiin tutkimukseen. Niistä kerrotaan enemmän 

löydöksiä käsittelevässä kappaleessa. 

Löydöksien merkityksellisyyden mittaamiseen käytettiin aikaisempia tutkimuksia flow-

tilasta, hyödyntäen erityisesti Csikszentmihalyin löydöksiä. Oli huomattavan tärkeää 

saada selville, olivatko löydökset yhteneväisiä vai eriäviä aikaisempiin löydöksiin 

nähden. Jos havaittiin löydöksissä merkittäviä eriäväisyyksiä, ne otettiin uudelleen 

tarkastelun alle. Tämän kautta varmistettiin vielä löydöksien täsmällisyys ja merkittävyys 

ennen kuin niistä keskusteltiin löydöksinä. 

Analyysivaiheen jälkeen käytiin löydökset läpi uudelleen tutkimuksen osanottajien 

kanssa. Heidän kommenttiensa ja kritiikkinsä pohjalta tehtiin muutoksia, ja tarpeen 

vaatiessa vietiin tutkimus uudelleen analyysivaiheeseen. Löydösten tarkistamisen jälkeen 

päädyttiin lopullisiin löydöksiin. Tutkimukselle ominaisesti, vetäydyttiin tarvittavien 

löydöksien löytämisen jälkeen pois osanottajien ympäristöistä, ja pois osanottajien 

vaikutuksen alaisuudesta, analysoimaan löydöksiä. 

3.5 Tulosten raportoinnista ja tutkimuksen arviointi 

Raportoidut tulokset saatiin tarkkailuista, haastatteluista ja dokumenttien tutkimisesta. 

Aiemmin mainitut tulokset raportoitiin laadullisessa formaatissa, sanallisilla kuvailuilla 

ja vertailuilla aikaisempiin löydöksiin tutkimusalueella. Ainoastaan oleellisimmat 

löydökset sisällytettiin viimeiseen raporttiin, joka tarjosi yksityiskohtia flow-tilan 

vaikutuksista. Raportoidut tulokset tästä tutkimuksesta sisälsivät sekä vastaukset 

tutkimuskysymyksiin, että merkittäväksi havaitut tutkimuksesta saadut löydökset, ja 

havaitut vajavuudet sekä uudet mahdolliset tutkimusaiheet. Raportoidut tulokset 

rajoitettiin aiheeseen, jotta ei menetetty tutkimuksen alkuperäistä tarkoitusta. 

Itseraportointiviikon lopussa tuotiin kerätty aineisto tutkimuksen osanottajan nähtäville 

ja kommentoitavaksi tarpeen mukaan. Tämä metodi mahdollisti havainnointien 

analysoinnin osanottajien kanssa, varmistaen sen, että analysoitu tieto vastasi osanottajien 

omaa todellisuutta. Stake (1995) käytti hyväkseen metodia, jossa osanottajasta 

etäännyttiin ennen lopullista tulosten kirjaamista, vahvistaakseen löydöksiensä 

validiteettia, ja kerätäkseen tarkempia havaintoja.  

Täsmällisyyden arviointi tässä tutkimuksessa tehtiin käyttämällä Staken (1995, p. 131) 

tarkistuslistaa, jota hän käytti omassa työssään. Vastattiin annettuihin kysymyksiin 
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tarkistuslistalla, jotta tutkimus voitiin arvioida akateemisen täsmällisyyden kannalta. 

Viimeinen arviointi tehtiin, kun raportti oli valmis, jonka jälkeen viimeiset muutokset, tai 

säädökset, tehtiin vielä tarpeen vaatiessa akateemisen täsmällisyyden säilyttämiseksi. 

3.6 Yhteenveto 

Tutkimukselle on annettu tässä luvussa riittävät perustelut. Aineistonkeruusta on kerrottu, 

että aiottiin käyttää saatavilla olevaa tekstimateriaalia, kuten itseraportointidokumentit. 

Aineistosta on tässä tutkimuksessa eritelty pois nauhoitteet, videot, ja muut laajemmat 

aineistokategoriat, koska aiheen laajuuden vuoksi tuli tärkeäksi määritellä tarkat rajat 

aineistolle, ja miten aineistoa tässä tutkimuksessa kerättiin. Aineiston keräämiseksi 

käytettiin pääasiallisesti havainnointia, jonka sivussa käytettiin runsaasti 

haastattelututkimusta optimaalisen aineistonkeruun saavuttamiseksi tätä tutkimusta 

varten. Itseraportointidokumentteja käytettiin tarvittaessa antamaan kontekstia 

tutkimukselle ja paljastamaan muuten huomaamatta jääneitä yksityiskohtia, kuten eri 

näkökulmia, joista aihetta ei oltu vielä tutkittu. On kerrottu, miten eettisiä asioita tässä 

tutkimuksessa käsiteltiin. Tutkimuksen osanottajien perehdytystä flow-tilaan on kuvailtu, 

ja ohjeistus on luotu itsearviointia avustamaan itseraportoinnin ja tarkkailun aikana. 

Haastattelukysymykset ja haastatteluteemat otettiin huomioon, ja niille luotiin tarvittava 

dokumentaatio aineistonkeruuta varten. Kenttätyölle on annettu kuvailut siitä, miten 

saavutettiin pääsy kenttätutkimusalueelle, miten kerättiin häiritsemätöntä aineistoa, ja 

miten toimittiin, jos flow-tila ei syntynyt luontaisesti. Tärkeäksi oli havaittu tutkijan 

hyväksytyksi pääsy kenttätutkimusalueella olleiden henkilöiden keskuuteen. 

Aineistonanalyysimenetelmät olivat huomion kohteena, ja analyysimenetelmissä oli 

pyritty huomioimaan kerätyn aineiston määrä, jota varten analyysimenetelmät oli valittu. 

Tässä kerrottiin myös siitä, miten havainnot tullaan tässä tutkimuksessa raportoimaan, ja 

kuinka akateeminen täsmällisyys oli mitattu. Seuraavana kerrotaan siitä, mitä oletettiin 

syntyvän metodeja käyttämällä ja aineistoa tutkimalla.  

Aineiston keräämisen, analyysin, ja suunniteltujen aktiviteettien pohjalta oletettiin 

syntyvän uutta tietoa. Tämän uuden tiedon käsittelyn jälkeen odotettiin syntyväksi pohja 

jatkotutkimuksille tästä aiheesta. Lisäksi oletettiin, että saatiin tietää lisää flow-tilasta 

kokonaisuutena keskittymällä tutkimaan sen seurauksia. Näistä tuloksista raportoitiin 

löydöksissä ja pohdinnassa. Tämä tutkimus tähtäsi edistämään ja tukemaan olemassa 

olevaa tiedonrakennetta ilmiöstä, joka on flow-tila. Erityisesti tutkimus tähtäsi 

laajentamaan tietoa flow-tilan vaikutuksista elektronisten laitteiden käytön kontekstissa, 

ottaen huomioon positiiviset ja negatiiviset vaikutukset. Siksi tämä tutkimus voi toimia 

tietopohjana jatkotutkimuksille, ja samalla voitiin luoda jatkotutkimuksille 

tutkimuskysymyksiä tämän tutkimuksen löydöksien pohjalta. 

Aineistonkeruu aloitettiin valmistelemalla tutkimuskohteet, ja perehdyttämällä 

tutkimuksen osanottajat flow-tilaan mahdollisuuksien mukaisesti, ennen kuin 

osanottajien lopullinen sopiminen tutkimuksen osaksi varmistettiin tekemällä heille koe 

(Liite G). Osanottajien apuna havainnoinnissa otettiin käyttöön liitteessä F löytyvä 

kaavake, jossa heidän ohjeistustaan kerrattiin, käyden läpi se mikä on flow-tila (Liite F). 

Ajanhallinta tuli tärkeäksi osaksi tutkimusta aikaisessa vaiheessa, kun neuvoteltiin 

tutkimuksen aloituksen aikana osanottajien kanssa siitä, miten ja missä flow-tiloja 

saataisiin havainnoida. Esimerkiksi toisen osanottajan kohdalta onnistui varmistaa pääsy 

hänen luontaiseen työympäristöönsä, toisin kuin kolmannen osanottajan kohdalla, 

johtuen hänen työnkuvastaan. Tällaisten neuvotteluiden varalle kannatti tutkimuksessa 

varautua vahvasti ennakkoon, mikä mahdollisti tutkimuksen pitämisen aikataulussa. 

Ajoittamalla havainnointipäivät mahdollisimman lähelle toisiaan, saatiin osanottajat 
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aloittamaan itsehavainnointinsa ajoissa, jotta tutkimuksen vaatima aineisto analyysiä 

varten voitiin kerätä mahdollisimman onnistuneesti. 

Aineistoa kerättiin ensin havainnoimalla kutakin osanottajaa heidän luontaisissa 

ympäristöissään, ja haastattelemalla osanottajia päivän mittaan heidän flow-tila 

kokemuksistaan. Pääsääntöisesti aineisto kerääntyi havainnointipäivältä, josta saatiin 

kerättyä runsasta materiaalia ensimmäistä analyysiä varten. Havainnointipäivien alussa, 

lopussa ja keskellä tehdyistä haastatteluista saatiin lisää aineistoa tutkimukseen, 

keräämällä osanottajien omia mielipiteitä havaintojen suhteen, ja keskittyen erityisesti 

heidän kokemiinsa flow-tiloihin. Itseraportoinnin aineistonkeruumenetelmäksi valitsivat 

kaikki osanottajat mieluummin päiväkirjaformaatin, jättäen käyttämättä tässä 

tutkimuksessa liitteen D, käyttäen liitettä E. Itseraporteista kerääntyi tutkimukseen vielä 

lisää aineistoa. Viimeisenä muotona käytettiin dokumenttien tutkimista, jota yritettiin 

hyödyntää keräämällä vielä mahdollisesti merkittäviä havaintoja, joita tutkija itse ei ollut 

paikalla havainnoimassa. 

Analysoimalla kerätty aineisto useaan otteeseen, saatiin tehtyä merkittäviä löydöksiä 

yhteneväisyyksien perusteella. Tutkimuksen osanottajien käyttäminen tarkistuksessa 

havaittiin keskeiseksi tekijäksi aineiston analysoinnin helpottamisessa, koska se 

mahdollisti osanottajien käyttämisen analyysin työkaluina. Osanottajien tekstin 

tarkistamisen jälkeen tiivistettiin aineistoa, kunnes ainoastaan merkitykselliset löydökset 

jäivät jäljelle, ja karsittiin epäolennaiset havainnot ja muut löydökset pois. Aikaisessa 

vaiheessa tutkimusta otettiin käyttöön aikaisemmin mainittu kategorisointimetodi, jolla 

luokiteltiin löydökset omiin luokkiinsa (Positiivinen, negatiivinen, aktiivinen, 

passiivinen). Myöhemmin analysoinnin vaiheessa käytettiin luokiteltuja löydöksiä 

etsittäessä tutkimuksen kannalta merkittäviä löydöksiä, ja poistettaessa tarpeetonta 

aineistoa tiedon ympäriltä. 
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4. Löydökset 

Tässä luvussa kerrotaan löydöksistä ja käydään läpi sitä, miten tulokset on aineistosta 

saatu. Tässä luvussa esitellyt löydökset keskittyvät elektronisia laitteita käytettäessä 

syntyvän flow-tilan ympärille. Löydökset eivät käsittele flow-tilaa itseään, vaan niiden 

vaatimuksia, seuraamuksia ja ominaisuuksia, joita löydettiin analyysin kautta. Aluksi 

kerrotaan erikseen vain analyysin pohjalta löydetyistä tuloksista, jonka jälkeen niitä 

verrataan aikaisempien tutkimuksien löydöksiin ja viimeisenä pohditaan niiden 

merkityksellisyyttä akateemista tutkimusta ajatellen. Löydöksiä saatiin jokaisesta flow-

tilasta, jotka olivat muiden tutkijoiden aikaisemmissa tutkimuksissa mainittu muissa 

olosuhteissa havaittuna. Tässä tutkimuksessa tehdyt löydökset keskittyivät yksilöllisellä 

tasolla saatuihin flow-tila kokemuksiin. Löydöksien pohjana toimivat materiaalit, jotka 

kerättiin ja analysoitiin aikaisemmassa luvussa. 

4.1 Tutkimuksen löydökset 

Todettiin, että flow-tilan pystyi kokemaan elektronisten laitteiden käytön aikana 

esimerkiksi keskityttäessä työskentelemään elektronisten laitteiden avulla työtehtävien 

parissa. Leen (2016) tutkimuksessa mainittiin flow-tilan mahdollisuuksiksi tulla koetuksi 

aktiviteetista riippumatta, mikä selittää flow-tilan löydöksen elektronisten laitteiden 

parissa. Tämä löydös johti muihin löydöksiin, jotka vahvistettiin kirjallisuuteen 

pohjautuen flow-tilalöydöksiksi niiden ominaispiirteiden perusteilla, joita flow-tilalle on 

Csikszentmihalyin (2014, 2005, 1992) tutkimuksissa aikaisemmin löydetty.  

Syvä keskittyminen tekemiseen elektronisten laitteiden parissa oli flow-tilan ominaisuus, 

joka oli vahvasti läsnä, johtaen satunnaisesti negatiivisiin flow-tila löydöksiin 

keskittymisen katketessa. Tutkimuksen osanottaja kaksi kertoo 1. päivän 

itseraportoinnissa tehneensä tiedonhakua:  

”Päivän toisen tehtävän aikana tein tiedonhakua. Aika kului nopeasti. 

Työkaveri huomasi syvän keskittymisen; huomio kokonaan tehtävässä, ja 

ajoittaista mutinaa, josta ei ehkä saanut selvää, mutta työkaveri ei katsonut 

tarpeelliseksi keskeyttää. Palkitsevaa kun tehtävä tuli suoritettua hyvin ja opin 

uutta.”.  

Löydökseen liittyen havaittiin, että sillä oli vaikutusta ajantajun hämärtymiseen, mutta se 

ei välttämättä ollut riippuvainen ajantajun kadottamisesta. Syvä keskittyminen oli 

keskeisiä löydöksiä analyysin pohjalta. Kaikki tutkimuksen osanottajat kertoivat 

kokeneensa tilan, jossa keskittyminen tekemiseen ylitti normaalin keskittymisen tason, 

jättäen ulkopuolelle muun maailman. Löydöksellä oli suora yhteys kaikkiin flow-tila 

löydöksiin, ja sen mainittiin tulevan ensimmäisenä mieleen flow-tiloista puhuttaessa. 

Tämä ominaisuus otettiin tutkimuksen alle analyysivaiheessa, ja sen oli mainittu olevan 

keskeinen elementti flow-tilojen syntymiseen. Syvä keskittyminen elektronisten 

laitteiden käytössä oli ominaisuus, joka mahdollisti osanottajien työskentelyn yhden asian 

parissa ulkoisista häiriöistä piittaamatta. Vaikka syvä keskittyminen koettiin osanottajien 

flow-tilan aikana positiiviseksi vaikutukseksi, havaittiin siitä myös negatiivisia 

vaikutuksia osanottajien ympäristölle. Negatiivinen vaikutus syvästä keskittymisestä oli 

havaittavissa silloin, kun osanottajat joutuivat yllättävästi pysäytetyksi, tai eivät pystyneet 

enää vastaamaan tehtävän asettamaan haasteeseen, jolloin osanottajat raportoivat 

kokeneensa erittäin suurta turhautumista työtehtäväänsä kohtaan. Osanottaja kaksi 

(itseraportointipäiväkirjasta, päiväkirja kaksi):  
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”Rauhallinen päivä, mukava keskittyä näihin harvinaisimpiin verkkotehtäviin, 

kotisivujen päivitys mm. kuvankäsittelyä verkkopäivityksissä ja kuvan 

käsittelyssä ajantaju katosi. Puhelin soi kesken tehtävän ja se ärsytti, kun 

tehtävä keskeytyi. Aikaa oli kuitenkin mennyt, joten osa ei kiireellisistä 

tehtävistä oli siirrettävä seuraavaan päivään. Kotisivuohjelman huono toiminta 

aiheuttaa haasteellisuutta ja onnistuminen tuotti iloa. Negatiivista oli lievä 

ärtymys Positiivista onnistumisen kokemus.” 

Löydettiin lisäksi ajantuhlauksen elementtejä, kun tutkimuksen osanottajat harhaantuivat 

työtehtävästään tekemään jotain muuta, kuin työtehtäväänsä, mikä oli heidän 

työskentelynsä kannalta negatiivinen vaikutus. Syvä keskittyminen mainittiin vapaa-

ajalla hyödylliseksi kotitehtävissä, ja osanottajien henkilökohtaisten elektronisten 

laitteiden käyttökokemus oli miellyttävämpi, kun he eivät havainneet ympäristöään. 

Tämä kuitenkin aiheutti ajoittaista turhautumista ympäröivissä henkilöissä. Osanottajat 

unohtivat tutkijan läsnäolon, kun pääsivät syvän keskittymisen tilaan, jättäen muun 

ympäristön täydellisesti huomiotta. Ainoastaan vahvan häiriön aiheuttaminen ajoi 

osanottajat ulos heidän syvän keskittymisen tilastaan flow-tilan aikana, jolloin 

vaikutukset olivat erityisen negatiivisia. Alla suora ote osanottajan numero kaksi 

kanssakäydystä haastattelusta tehdyistä merkinnöistä, kappaleessa keskusteltuihin 

aiheisiin liittyen: 

”Keskittymisentasoni alkoi siitä, että kaikki ympärilläni oleva häiritsi minun 

keskittymistäni tekemiseeni, mutta ajan kuluessa huomasin ympäristöäni 

vähemmän. Lopulta en huomannut ollenkaan ympäristön- tai ajan- tuntua.” 

(Osanottaja Kaksi) 

Parantunut motivaatio elektronisten laitteiden kanssa työskenneltäessä oli toistuva löydös 

analyysin aikana. Parantunut työmotivaatio elektronisten laitteiden avulla flow-

kokemuksen jälkeen voidaan myös lukea seuraamuksiin. Tutkimuksen osanottajien 

motivaatio työskentelyä kohtaan oli korkea heidän käyttäessään elektronisia laitteita. 

Motivaation parantumista he kommentoivat usein raporteissaan sillä, että laitteen kanssa 

oli helpompi saavuttaa flow-tila, koska se oli suunniteltu helpottamaan heidän 

tekemäänsä tehtävää. Hyödyllisyydellä oli siis suora vaikutus flow-tila-havaintojen 

määrällisyyteen; elektronisen laitteen nautittavuus auttoi osanottajia saavuttamaan flow-

tiloja ja paransi heidän motivaatiotaan tehtäviä suoritettaessa, ollen usein havaittu 

edellytys flow-tilojen syntymiselle. Parantunut suorituskyky elektronisten laitteiden 

käytössä oli seuraamus, joka liittyi useasti flow-tiloihin, esiintyen erityisesti pelaamisen 

parissa. Alussa osanottajilla näytti olevan haasteita elektronisen laitteen käytössä. Flow-

tilan saavutettuaan alkoivat osanottajat kuitenkin raportoida, että töitä oli sittenkin 

luontevaa tehdä, tai oli hauskaa pelata koska se oli sujuvaa. Toistuvasti raporteissa 

mainittiin motivaation yhteys suorituskykyyn työ- ja vapaa- ajan tehtäviä kohtaan, joista 

osanottajat raportoivat selviävänsä paremmin flow-tilojensa ansiosta. Osanottajat kokivat 

flow-tilansa motivoiviksi ja työntekoa parantaviksi yksilöllisellä tasolla suurimman osan 

ajasta, mutta toisaalta he raportoivat negatiivista vaikutusta suorituksen katketessa 

odottamattomalla tavalla. Havaittiin, että parantunut suorituskyky oli usein relaatiossa 

parantuneeseen motivaatioon, ja parantunut motivaatio oli relaatiossa parantuneeseen 

suorituskykyyn, mikä puolestaan vahvisti osanottajien kokeman flow-tilan intensiteettiä. 

Parantunut suorituskyky havaittiin edellytykseksi kasvaneelle motivaatiolle. Alla suora 

ote osanottajan numero yksi haastattelun aikana tehdyistä muistiinpanoista, kappaleen 

löydöksiin liittyen: 

”Työssäni tarvitsen elektronisia laitteita jatkuvasti, niiden kanssa 

työskenteleminen on raskasta, ilman flow-tilaa en kykenisi työskentelemään. 
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Tuntuu siltä kuin motivaationi ei riittäisi mihinkään, mutta havaitessani 

kykeneväni työhöni, nousee motivaationi korkeammalle ja pystyn 

selviytymään töistäni paremmin.” (Osanottaja Yksi) 

Parantunut elektronisten laitteiden käyttäminen ja oppiminen olivat havaittavissa 

analyysin aikana. Tätä löydöstä analysoitiin pohjautuen aikaisempaan tutkimukseen 

aiheesta, jonka Kasa (2013), Hoffmani ja Novak (1995) olivat suorittaneet, mikä johti 

siihen, että elektronisten laitteiden oppimisen ja käyttämisen tason havaittiin olevan osa 

flow-tilan positiivisia seurauksia. Tutkimuksen osanottajien havainnointipäivien pohjalta 

saatu aineisto oli verrattavissa analyysissä haastatteluista saatuihin materiaaleihin, ja 

pelkistämisen pohjalta tämä löydös tuli tärkeäksi osaksi tutkimuksen löydöksiä. Kuten 

aikaisemmassa tutkimuksessa, jonka Hoffman ja Novak (1995) tekivät, havaittiin nytkin, 

että flow-tilan seurauksena henkilöt voivat oppia paremmin uusien elektronisten 

laitteiden käyttöä ja käytössä olevien elektronisten laitteiden käyttämisen suoritustaso 

nousi flow-tilasta johtuen. Tutkimuksen aikana tehtyjen löydöksien perustana olivat 

osanottajien itseraportoinnista kerätyt ja analysoidut materiaalit. Tutkimuksen osanottaja 

numero kaksi kommentoi havainnointipäivänsä aikana tätä löydöstä seuravanlaisesti: 

”Oli kuin olisin saanut yhteyden käyttämääni laitteeseen työskennellessäni sen 

kanssa ja työnteko alkoi virrata nopeammin ja sujuvammin. Huomasin 

ymmärtäväni aluksi monimutkaiseksi havaitsemaani tehtävää paremmin sitä 

tehdessäni.” (Osanottaja Kaksi) 

Ajantajun hämärtyminen joka oli flow-tilan ominaisuus, tapahtui elektronisten laitteiden 

käytön aikaisissa flow-tiloissa useasti. Tutkimuksen osanottajat eivät huomioineet 

ajankulua havainnointipäivän aikana, osa heistä vietti koko päivän flow-tilojensa parissa, 

havainnoimatta mitenkään ajankulua. Mitä pitempään osanottaja oli flow-tilassa 

havaintojensa ja havainnointipäivän aikana, sitä intensiivisemmäksi näytti ajantajun 

kadottaminen kehittyvän. Osanottajat eivät huomioineet edes ulkoisia merkkejä 

ajankulusta, kuten auringon valo, mutta he huomasivat illan tulleen kysyttäessä, eli flow-

tilan rikkouduttua ajantaju palasi. Osanottajat joutuivat kuitenkin usein tarkistamaan 

ensin ajan kellosta palauttaakseen ajantajunsa. Negatiivisena vaikutuksena tässä 

löydöksessä esiintyi vahvoja mahdollisuuksia liialliseen ajantajun kadottamiseen, 

erityisesti vapaa-ajalla, jolloin havainnoitiin osanottajien myöhästyvän aikatauluistaan. 

Raporteissaan osanottajat kertovat ajantajun kadottamisesta enimmäkseen positiivisena 

vaikutuksena, liittäen sen siihen, että työpäivä kuluu nopeammin. Flow-tilan seurauksena 

he kuitenkin tuntevat menettävänsä vapaa-ajan tunteen, koska aika kuluu liian nopeasti. 

Raporteissaan osanottajat kertoivat siitä, miten aikaa kului flow-tilan laukaisemaan 

aktiviteettiin usein enemmän, kuin he itse olivat havainneet aktiviteetin tekemisen aikana. 

Ajantajun kadottaminen kuuluu vahvasti flow-tilan ominaisuuksiin. Tutkimuksen 

osanottaja numero yksi kertoi havainnointipäivänsä aikana tästä löydöksestä tarkemmin: 

”Pelatessani peliä, en huomannut ajankulkua ollenkaan, lyhyt aika pelissä 

näytti kuluttavan tunteja oikeassa maailmassa. Aina jää häiritsevä tunne siitä, 

että peli vei liikaa aikaa, tai ainakin enemmän, kuin olin suunnitellut.” 

(Osanottaja Yksi) 

Muiden ajatusten kadottaminen oli keskeinen ominaisuus jokaisen flow-tilan kohdalla. 

Löydös raportoitiin jokaisen tutkimuksen osanottajan kohdalla useammin kuin kerran. 

Tämä oli ominaista erityisesti intensiivisten flow-tilojen saavuttamisen kohdalla. 

Osanottajien henkilökohtaisissa raporteissa mainittiin ajatusten kadottaminen 

positiivisena vaikutuksena. Ympäröivät ajatukset katosivat keskittymisen kasvaessa 

tavallista korkeammaksi, mikä oli ominaista flow-tiloille. Ajatusten kadottamisella 
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osanottajat kokivat olevan negatiivisena vaikutuksena sen, että yleiset askareet saattoivat 

unohtua, mikä oli haitallista työpäivien sisällä tehdyissä aktiviteeteissa. Osanottajat 

kertoivat ajatusten kadottamisen olevan negatiivinen siinä mielessä, että kotona unohtui 

jopa käydä syömässä flow-tilan aikana. Flow-tilojen pituuden mukaan ajatusten 

kadottaminen monimutkaisissa työ- ja arjen tehtävissä, tai silloin, kun flow-tila koettiin 

toissijaisissa tehtävissä, löydös ajatusten kadottamisesta oli negatiivinen. Positiivisena 

tämä löydös esiintyi silloin, kun aktiviteetti, jota osanottaja teki, oli yksinkertainen, 

esimerkiksi kirjoittaminen. Flow-tilat, joissa esiintyi turhien ajatusten katoaminen, olivat 

tilanteita, joissa osanottajat olivat keskittyneet yhteen aktiviteettiin pitemmäksi ajaksi. 

Osanottaja yksi havainnollisti tätä omilla sanoillaan, jotka kirjattiin muistiinpanoihin 

seuraavasti: 

”Kadotin ympäristön, ajan, ja jopa ulkopuolisten ajatusten ajatteleminen näytti 

minulle melkeinpä mahdottomalta. Kokemus oli kuitenkin mielestäni 

nautittava, koska se auttoi tyhjentämään mieleni tekemisen ulkopuolisista 

ajatuksista. Tätä tarvitsen yleensä töissäni, koska työt käyvät yksitoikkoisiksi, 

mutta vaativat samalla kaikki ajatukseni.” (Osanottaja Yksi) 

Haaste ja taitojen tasapaino on edellytys, jonka pitäisi olla kohdallaan elektronisten 

laitteiden kanssa työskenneltäessä, että flow-tila voidaan saavuttaa. Tutkimuksen 

osanottajien raportteihin perustuen tehtiin analyysi siitä, miten haasteen ja taitojen 

tasapaino vaikutti osanottajien kokemiin flow-tiloihin. Huomattiin, että flow-tilat 

ilmenivät useammin aktiviteeteissa, joissa osanottajat tunsivat taitonsa haastetuksi 

suhteessa omiin kykyihinsä, mutta joissa he tunsivat kykenevänsä vastaamaan aktiviteetin 

asettamiin haasteisiin. Kun osanottajien kyvyt eivät riittäneet vastaamaan aktiviteetin 

asettamaan haasteeseen, heidän reaktionsa oli vahvasti negatiivinen, erityisesti silloin, 

kun flow-tila oli ehtinyt kehittymään siihen mennessä. Osanottajat eivät halunneet heti 

lopettaa yrittämistä, mutta myöhemmin he turhautuivat ja tekivät aktiviteetin käyttäen 

toista laitetta, joihin heidän taitotasonsa riittivät. Löydöksenä flow-tilan alkuperäiseen 

ilmenemiseen vaadittiin osanottajilta aktiviteettia, joka vastasi heidän taitotasoonsa ja 

vaati heiltä enemmän kuin tavallinen työtehtävä yleensä vaatisi. Flow-tila kuitenkin 

pystyttiin havaitsemaan aktiviteeteissa, joissa osanottajat eivät olleet aktiivisesti ennen 

olleet mukana tai parantaneet kykyjään, keskittyen elektronisten laitteiden ympärille. 

Löydöksenä haasteen ja taitojen tasapaino oli tärkeä osa flow-tilan saavuttamista, vaikka 

flow-tiloihin päästiin eri aktiviteeteissa, kuin niissä missä henkilö itse oli hyvä, joten 

löydöksen arviointi oli hankalaa. Lopussa päädyttiin lisäämään löydöksen eteen sana, 

joka johti löydöksen sisällyttämiseen tähän osioon. Lisättiin siis sana havaittu, koska 

osanottajien oman havainnoinnin haasteista ja tasapainosta havaittiin olevan avaintekijä 

flow-tilojen ilmenemiselle. Osanottaja kaksi koki vahvan negatiivisen reaktion 

havainnointipäivänsä aikana, seuraavaksi ote hänen kanssaan keskusteltaessa tehdyistä 

muistiinpanoista: 

”Aluksi tuntui hyvältä päästä flow-tilaan, mutta sitten en enää kyennyt 

jatkamaan työtehtävääni, koska laite ei toiminut haluamallani tavalla. Jatkoin 

kuitenkin yrittämistä, ehkä pitempään, kuin olisin yleensä jatkanut, kunnes 

turhaannuin syvästi ja vaihdoin käyttämääni laitetta, jolla työntekeminen sitten 

onnistui. En olisi halunnut käyttää laitetta uudestaan, mutta työni vaati sitä.” 

(Osanottaja Kaksi) 

Tulosten täytyi olla näkyvillä työtä tehdessä, ja niistä piti saada palautetta, eli edistymisen 

piti olla huomattavissa, jotta flow-tila syntyisi. Elektronisten laitteiden käytössä oli 

huomattavissa flow-tilaan liittyen tarve nähdä tulokset reaaliajassa, toimintojen piti saada 

palaute ajoissa. Toiminnan kestäessä kauan ilman minkäänlaista näkyvää palautetta 
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tutkimuksen osanottajat turhautuivat ja joutuivat ulos flow-tiloistaan, jos olivat niihin 

päässeet ennen ongelmien ilmenemistä. Jatkuva tulosten näkeminen ja edistymisen tunne 

olivat liitettävissä flow-tilan vaatimuksiin elektronisten laitteiden parissa 

työskenneltäessä. Osanottaja kolmen haastatteleminen tuotti seuravanlaisen 

muistiinpanon syntymisen: 

”Oli hyvä nähdä eteneväni työnteossa tasaisesti, aurinko paistoi ja kaikki tuntui 

olevan kohdallaan, työtehtävä ei tuntunut niin työläältä.” (Osanottaja Kolme) 

Negatiivinen flow-tila-vaikutus löydettiin flow-tilan katkaisemisen yhteydessä useasti. 

Tämä negatiivinen flow-tila oli häiritsevä muita aktiviteetteja kohtaan, tai sillä oli 

sosiaalisesti negatiivisia vaikutuksia ympäristöön. Löydös täsmäsi Choun (2003) 

aikaisempien tutkimuslöydöksien pohjalta tehtyä oletusta flow-tilan mahdollisesta 

riippuvuuden kehittymisestä siinä, että tutkimuksen osanottajat palasivat 

mahdollisuuksien salliessa tekemään keskeytynyttä aktiviteettia. Negatiivisista 

vaikutuksista oli havaittavissa flow-tilan kokeminen antisosiaalisessa kontekstissa, kuten 

Engeser (2014) mainitsi tutkimuksessaan. Antisosiaalinen vaikutus oli vahvasti läsnä 

raporteissa, joissa kerrottiin osanottajien flow-tiloista usean häiriötekijän paikalla ollessa 

osanottajien luontaisissa työympäristöissä. Tämän osanottaja kolmonen haastattelun 

aikana kiteytti seuraavasti: 

”En olisi halunnut lopettaa, turhautti paljon jättää tehtävä kesken, kun olin 

päässyt hyvään vauhtiin. Kuinka kauan haastattelu kestää? Olisi niin mukavaa 

päästä takaisin tekemään.” (Osanottaja Kolme) 

Laitteiden toimivuudella ja muotoilulla oli yhteys elektronisten laitteiden kanssa 

koettuihin flow-tiloihin. Tutkimuksen osanottajat kokivat helpommaksi päästä flow-

tiloihinsa laitteilla, jotka olivat heidän tarpeitansa vastaavat. Vaikeammaksi he kokivat 

pääsyn flow-tiloihin laitteilla, jotka antoivat vähän, tai ei ollenkaan palautetta heidän 

tekemistään aktiviteeteista. Löydös elektronisten laitteiden suunnittelun vaikutuksesta 

flow-tilojen mahdollisuuksiin viittaa siihen, että flow-tiloja mahdollistava suunnittelu on 

tärkeä osa elektronisten laitteiden suunnittelua, jotta se mahdollistaisi käyttäjien flow-

kokemuksia sen sijaan, että se rajoittaisi niitä. Löydettiin flow-tilaa varten suunnitelluissa 

laitteissa riski elektronisten laitteiden ja sovellusten flow-tilan mahdollistavasta 

riippuvaisuuteen liittyvästä elementistä, joka mahdollistaa käyttäjien riippuvuuden 

kehittymistä tietynlaisia sovelluksia ja laitteita kohtaan. Löydös laitteiden suunnittelun ja 

toiminnallisuuden vaikutuksista flow-tiloihin ja riippuvuuden kehitykseen tehtiin 

tutkittaessa muita negatiivisia flow-tilan ominaisuuksia. Löydöksenä tämä on 

negatiivisen flow-tilatutkimuksen mukaista. Flow-tilan riippuvuuden kehityksen 

mahdollistamisen on maininnut Chou (2003). Tutkimuksen osanottajista osanottaja 

numero kaksi oli valmis keskustelemaan mahdollisesta riippuvaisuudesta elektroniseen 

laitteeseen ja flow-tilan vaikutuksesta: 

”Jouduin poistamaan Facebook sovelluksen kännykästäni, koska olin muuten 

koko ajan siellä. Se ei auttanut, vaan näprään vieläkin kännykkääni melkein 

jatkuvasti, kun olen kotona ja joskus töissäkin huomaan näprääväni 

kännykkää.” (Osanottaja Kaksi) 

Flow-tilalla on myönteisiä ja negatiivisia vaikutuksia elektroniikan käytössä. Huomattiin, 

että elektroniikkaa oli flow-tilassa helpompaa käyttää, kuin silloin, kun flow-tila ei ollut 

havaittavissa. Elektroniikan käyttöä kohtaan flow-tilalla oli negatiivisia vaikutuksia 

silloin, kun osanottajien kyvyt eivät enää riittäneet vastaamaan kasvaviin haasteisiin, tai 

yllättävä häiriötekijä keskeytti flow-tilan ennenaikaisesti. Flow-tilan keskeytymisen 
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seurauksena osanottajat tutkimuksen aikana reagoivat negatiivisesti riippumatta siitä, 

kuinka vahva häiriö oli. Tutkimuksen osanottajat hakeutuivat häiriön jälkeen takaisin 

työtehtäviensä pariin, mutta heillä oli negatiivisia tunteita elektronista laitetta kohtaan 

heidän epäonnistumisensa vuoksi. Tavallisesta turhautumisesta negatiivinen tilansa 

poikkesi sen vahvuudessa erityisesti elektronista laitetta kohtaan, jonka he olivat flow-

tilan aikana ottaneet käyttöön. Aktiviteettiinsa palatessaan osanottajat olisivat käyttäneet 

mieluummin eri laitetta, kuin sitä laitetta josta heille jäi negatiivinen mielikuva flow-tilan 

päätyttyä. Ulkoisen häiriön vaikuttaessa flow-tilan katkeamiseen, osanottajat palasivat 

todennäköisemmin käyttämänsä elektronisen laitteen parissa työskentelyyn, kuin silloin, 

kun flow-tilan katkeaminen johtui elektronisen laitteen toiminnallisesta häiriöstä tehtyä 

aktiviteettia kohtaan. Flow-tilan johtaessa onnistuneeseen työskentelyyn elektronisen 

laitteen parissa, oli osanottajien suhtautuminen elektronista laitetta kohtaan positiivinen 

ja he halusivat palata työskentelemään elektronisen laitteen parissa tehtävään 

aktiviteettiin keskittyen. Flow-tilalla havaittiin olevan vaikutusta henkilöiden kykyyn 

käyttää elektronisia laitteita saavuttaakseen aktiviteetissa haluamansa päämäärän. 

Löydökseen päädyttiin etsittäessä analysoinnin kautta pelkistettävissä olevia merkittäviä 

löydöksiä, ja jäljellejääneistä löydöksistä keskusteltiin osanottajien kanssa tarvittaessa 

vielä uudelleen. Osanottajien havaittua löydöksen yhdenmukaiseksi heidän omien 

raporttiensa ja havainnointinsa kanssa, päädyttiin tämä löydös lisäämään tutkimukseen. 

Osanottaja kolme kommentoi tätä löydöstä pidemmälle, haastattelusta otettu suora 

aineistoviittaus seuraavana: 

”Kun elektroninen laite toimi työympäristössäni, se auttoi minua pääsemään 

työhön kiinni nopeammin. Tuli mukava ja nautinnollinen tunne työnteosta, 

mutta siitä irrottautuminen oli erityisen vaikeaa.” (Osanottaja Kolme) 

Yksilön kokemus flow-tilasta itsestään liittyen elektroniikan käyttämiseen oli 

positiivinen. Kaikki raporteissa, haastatteluissa ja havainnoinnin aikana kerätyssä 

materiaalissa viittasi vahvasti flow-tilan positiiviseen luonteeseen. Tutkimuksen 

osanottajat kokivat flow-tilat motivoiviksi, ja heidän omien mielipiteidensä mukaan he 

halusivat kokea flow-tilan uudelleen mahdollisimman useasti. Yksi osanottajista kertoi, 

että flow-tila oli tarpeellinen saavuttaa hänen töissään. Työtilanteen flow-tilan vaatiminen 

elektronisten laitteiden parissa osanottajan kohdalla yhdistyi hänen raporteissaan vahvasti 

työn luonteeseen, joka keskittyi työskentelyyn elektronisten laitteiden parissa. Tätä 

kohtaa vahvistivat löydökset, jotka saatiin esille materiaalia harvennettaessa. 

Pelkistämisen kautta jäi jäljelle vain tärkeimmät löydökset, joiden joukossa tämä löydös 

saatiin esille. Osanottaja yksi perusteli löydöstä seuravanlaisesti, mikä päätyi osaksi 

tutkittavaa aineistoa, siitä seuraavaksi lainaus alla: 

”Työnkuvaani kuuluu elektronisten laitteiden kanssa työskentely melkeinpä 

jatkuvalla syötöllä, jos siitä ei nauti, ei sitä myöskään silloin jaksa tehdä. 

Jaksaminen on alallani tärkeää, koska jatkuvasti pitää pystyä työskentelemään 

uusien haasteiden parissa, joten taidot ovat jatkuvasti testissä ja silloin tunnen 

olevani parhaimmillani, kun huomaan vastaavani ongelmiin ja ratkaisevani ne.” 

(Osanottaja Yksi) 

Negatiivinen flow-tila yksilöllisellä tasolla osanottajien kokemana löydettiin heidän 

kertomuksiaan tiivistämällä. Karsittujen ympäröivien materiaalien poistaminen jätti 

jäljelle joukon negatiivisia vaikutuksia yksilöllisellä tasolla. Jokainen tutkimuksen 

osanottaja koki havainnointipäivän aikana negatiivisia flow-tila ominaisuuksia, 

seuraamuksia ja negatiivista flow-tilaa oli havaittavissa. Heidän negatiivinen reaktionsa 

häirintää kohtaan oli vahvan laatuista ulkopuolisen ympäristön hylkimistä, koska he 

halusivat palata flow-tilojensa ääreen mahdollisimman pian. Riippuvuuden kehittyminen 
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oli huomattavissa flow-tiloja tutkittaessa, osanottajien kohdalla ilmeni turhautumista, 

joskus kehittyi jopa aggressiota häiriöitä kohtaan. Yksi tutkimuksen löydös oli flow-tilan 

mahdollisuus aiheuttaa aggressiivisuutta ja antisosiaalisuutta käytettäessä elektronisia 

laitteita. Osanottaja kakkosen tutkimuksen aikana tekemä kommentti päätyi 

muistiinpanoihin sen toimiessa yleistettävissä olevana selityksenä tälle löydökselle, suora 

lainaus alla: 

”Tuntuu raivostuttavalta, kun aina joku häiritsee. Pääsen tilaan, ja sitten joku 

tulee ärsyttämään. Joskus sanon asioita, joita kadun myöhemmin käyttäessäni 

kännykkää, koska joku häiritsi minua.” (Osanottaja Kaksi) 

Tutkimuksen osanottajien välillä olevat erot eivät vaikuttaneet erityisesti heidän 

kokemiinsa flow-tiloihin. Työ ja vapaa-ajalla heidän elektroniikan käytössään ei 

esiintynyt suuria eroavaisuuksia flow-tiloissa. Heidän asenteensa elektroniikan käyttöä 

kohtaan näytti kuitenkin vaihtelevan lievästi osanottajasta toiseen. Ei kuitenkaan löydetty 

näyttöä siitä, että itse työllä, tai henkilöllä olisi suurempi tai pienempi taipumus saavuttaa 

flow-tiloja. 

Taulukko 5 sisältää vielä pelkistettynä kaikki tämän tutkimuksen tekemät löydökset flow-

tilasta. Tässä taulukossa jaettiin flow-tilasta löydetyt ominaisuudet positiivisiin ja 

negatiivisiin kategorioihinsa. Taulukon tarkoituksena on esitellä ja tehdä yhteenveto 

tämän tutkimuksen löydöksistä.  

Taulukko 5. Yhteenveto positiivisista ja negatiivisista löydöksistä. 

Positiiviset Negatiiviset 

Syvä keskittyminen Turhautuminen 

Parantunut motivaatio Antisosiaalisuus 

Nautinnollisuus Ajantuhlaus 

Parantunut käyttökokemus Havainnoinnin heikkeneminen 

Parantunut suorituskyky Aggressio 

Parantunut oppiminen Tärkeiden asioiden unohtaminen 

Ajantajun hämärtyminen Riippuvuus 

Muiden ajatusten kadottaminen Riippuvuuden kehitys 

Positiivinen yksilöllinen kokemus  

Taulukossa 5 esitellyt löydökset ovat tämän tutkimuksen keskeisimmät löydökset siitä, 

mitä flow-tilan vaikutukset elektroniikan käytössä ovat. Flow-tilaa ei tässä tutkimuksessa 

käsitelty ainoastaan sen positiivisten ominaisuuksien pohjalta, vaan etsittiin myös 

mahdollisia negatiivisia flow-tilasta tehtävissä olevia havaintoja, joita lopulta löydettiin 

yhtä monta, kuin positiivisiakin havaintoja. Yhteenvetona löydökset viittaavat flow-tilan 

olevan tila, jolla on positiivisia ja negatiivisia ominaisuuksia.  
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4.2 Keskustelu 

Löydöksien akateemisista implikaatioista keskustellaan aikaisempien löydöksien 

pohjalta eri tutkimuksissa. Kerrotaan kuinka löydökset vaikuttavat akateemiseen 

tutkimukseen, jota aiheesta voi tehdä.  

Tutkimuksen löydöksiä purettaessa keskusteluun aikaisemmasta tutkimuksesta, on 

kerrattava vielä löydösosiossa tehdyt löydökset kertaalleen. Havaittiin mahdolliseksi 

kokea flow-tila työskenneltäessä elektronisten laitteiden parissa. Löydettiin positiivisia ja 

negatiivisia vaikutuksia flow-tilasta. Löydökset seurasivat tyypillistä flow-tila kaaviota, 

jossa flow-tilat olivat purettavissa vaatimuksiin, ominaisuuksiin ja seurauksiin. 

Löydettiin vaatimuksia, ominaisuuksia, ja seuraamuksia flow-tiloista, jotka laajasti 

myötäilivät aikaisemmin olemassa olevaa tutkimusta. Kaikki löydökset ilmenivät 

elektronisten laitteiden parissa, vahvistaen oletuksia siitä, että flow-tila on mahdollista 

kokea elektronisten laitteiden parissa työskenneltäessä työssä ja vapaa-ajalla. Löydettiin 

flow-tilalla olevan negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia elektronisten laitteiden 

käytössä. Löydettiin yksilöllisellä tasolla flow-tilan kokeminen positiiviseksi 

vaikutukseksi. Löydettiin negatiivisia ominaisuuksia laajemmin flow-tilojen ympäriltä. 

Finneran ja Zhang (2002) aloittivat tutkimuksensa flow-tilasta tietoteknisissä 

ympäristöissä. Heidän lähestymistapansa oli merkityksellinen siinä määrin, että Finneran 

(2003) tutkimuksissaan palasi aikaisemman tutkimuksen pariin. Ensimmäisessä 

tutkimuksessaan Finneran ja Zhang (2002) havaitsivat flow-tilojen olevan jaettavissa 

kolmeen eri osaan; aktiviteetti, artefakti ja tekijä. Nämä merkittävät löydökset 

huomioitiin tehtäessä tätä tutkimusta, ja niistä oli apua löydösten esille saamisessa. 

Jakamalla flow-tilat mahdollisuuksien mukaan omiin alkuperäisiin kategorioihinsa jo 

ennen analyysin kategorisoivaa lähestymistapaa, saatiin tutkittua jokainen flow-tilan osa 

erikseen. Mallin käyttäminen tässä tutkimuksesta näkyi siinä, että saatiin huomioitua 

laitteen ominaisuuksia flow-tilaan liittyen. Henkilöitä tutkittiin mallin mukaan erikseen, 

mutta tultiin lopputulokseen, että mielentila näytti vaikuttavan enemmän, kuin henkilö 

itse. Aktiviteetin itsensä kyky vaikuttaa flow-tilaan havaittiin todeksi, mutta sitä ei saatu 

varmistettua, joten pääteltiin, että henkilön oma havaittu kykyjen ja haasteiden tasapaino 

olisi suuremmassa roolissa flow-tiloissa ja niiden syntymisessä. Omalta osaltaan Pilke 

(2004) tutki laitteiden mahdollisuutta aiheuttaa flow-tiloja, keskittyen artefakteinaan 

sivujen suunnitteluun ja käytettävyyteen. Artefaktilla havaittiin olevan Pilken (2004) 

tutkimuksen mukaisia vaikutuksia, helppokäyttöisemmät laitteet aiheuttivat tutkimuksen 

aikana enemmän flow-tiloja, kuin vaikeakäyttöisemmät laitteet. Tässä tutkimuksessa 

vahvistetiin Pilken havaitsemaa laitteiston helppokäyttöisyyden vaikutusta flow-tilojen 

tapahtumisen mahdollisuuksiin. Tutkimuksen osanottajien havaittiin saavuttavan flow-

tila useammin helppokäyttöisempien laitteiden parissa, kuin vaikeampikäyttöisten. 

Tämä tutkimus antaa lisätukea sille, että flow-tilan voi kokea missä tahansa, missä flow-

tilan vaatimukset täyttyvät omalta osaltaan tarpeeksi, kuten Lee (2016) oli 

tutkimuksessaan havainnut. Llorens (2013), oli tutkinut flow-tilan mahdollisuuksia eri 

ammatteihin pohjautuen, kun taas Lee (2016) oli tutkinut flow-tilaa eri näkökulmasta, 

havaiten, että flow-tilan voi saavuttaa aktiviteetista riippumatta. Ottaen huomioon 

aikaisemman tutkimuksen, tässä tutkimuksessa havaittu flow-tila on henkilön oman 

havainnoinnin alainen tila, eli sen tapahtumisen mahdollisuudet eivät niinkään ole 

löydettävissä todellisesta maailmasta, kuin henkilön omasta mielestä ja mielentilasta. 

Csikszentmihalyin (2014, 2005, 1992) on aikaisemmissa tutkimuksissaan huomannut 

flow-tilan olevan enemmän henkilön omasta maailmankatsomuksesta ja muista 

psykologisista tekijöistä riippuvainen, kuin siitä onko henkilö niinkään tekemisissä 

haastavan aktiviteetin kanssa. Verraten hänen löydöksiään tämän tutkimuksen löydöksiin 
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saatiin esille se, että henkilön oma mielentila on avain flow-tilojen saavuttamisen 

mahdollisuuksiin. Tämän Csikszentmihalyin (2014, 2005, 1992) on maininnut useassa 

teoksessaan, joissa hän on pyrkinyt kertomaan ihmisille, siitä, miten flow-tiloja on 

mahdollista saavuttaa useammin. Tämä tutkimus vahvistaa flow-tilan olevan 

riippuvainen henkilön itse havaitsemastaan kyvystä vastata ongelmiin ja haasteisiin, joita 

hänen suorittamansa aktiviteetit luovat. Eli tutkimuksen löydös flow-tilan 

mahdollisuudesta tulla koetuksi elektronisten laitteiden parissa on vahvistettu, jättäen 

henkilön omasta mielentilasta riippuvaiseksi sen, kuinka usein henkilö voi flow-tilaa 

kokea elektronisten laitteiden parissa työskennellessään. 

Csikszentmihalyi (2005, 2014), Chen (1999), Matikka (2013) ja Salanova (2014), tekivät 

tutkimuksissaan flow-tilan vaatimuksista löydöksiä, jotka havaittiin todeksi tässä 

tutkimuksessa elektronisten laitteiden käytön kontekstissa. Löydöksissä oli havaittavissa 

samankaltaisuutta aikaisempiin tutkimuksiin, mutta eroavuutta oli siinä, että flow-tilan 

havaittiin tapahtuvan niissäkin aktiviteeteissa, joissa aikaisempaa flow-tilaa oli koettu. 

Tehtiin kuitenkin löydös siitä, että flow-tilan pystyi saavuttamaan jatkuvasti 

vaikeammaksi käyvissä työtehtävissä, jolloin tutkimuksen osanottaja raportoi pystyvänsä 

vastaamaan haasteisiin paremmin flow-tilasta riippuen. On epäselvää, onko jatkuvasti 

nouseva haasteen taso yhtä tärkeä flow-tilojen saavuttamisessa, kuin se, että osanottaja 

itse kokee aktiviteetin asettavan itselleen haasteen, vaikka se tapahtuisikin samalla tasolla 

olevassa aktiviteetissa kuin osanottaja on jo kokenut. 

Csikszentmihalyi (2005, 2014), Chen (1999), Matikka (2013) ja Salanova (2014) 

kertoivat tutkimuksissaan flow-tilan vaatimuksista, joiden huomattiin pätevän tässäkin 

tutkimuksessa. Osanottajien tarvitsi saavuttaa samankaltainen tila, kuin fyysisissäkin 

aktiviteeteissa. Tässä tutkimuksessa osanottajia havainnoitaessa ja osanottajien oman 

havainnointinsa pohjalta kerätty materiaali viittasi vahvasti kohti havaittua haasteiden ja 

taidon tasapaino skaalaa. Osanottajan havaittujen kykyjen piti vastata osanottajien 

aktiviteetissa havaitsemia haasteita, jotta flow-tila syntyisi aktiviteetissa. Vaatimuksena 

Csikszentmihalyi (2005, 2014), Chen (1999), Matikka (2013) ja Salanova (2014) olivat 

havainneet flow-tilalle heti nähtävissä olevat tulokset, eli tiedon siitä missä henkilö 

aktiviteettiinsa nähden oli menossa, ottaen huomioon suoriutumisen tason. Osanottajat 

havainnollistivat tätä maininnoissaan siitä, miten työt sujuivat heidän raporteissaan, he 

kokivat positiiviseksi ja tarpeelliseksi havaitun etenemisensä heidän omissa 

aktiviteeteissaan.  

Csikszentmihalyin (2014, 2005, 1992), Hoffman ja Novak (1995), Finneran (2003), 

Finneran ja Zhang (2002, 2005) ja Skadberg (2004) ovat aikaisemmissa tutkimuksissaan 

tutkineet flow-tilaa laajasti. Heidän tutkimuksissaan on kehitetty flow-tilan käsitettä, ja 

listaa sen ominaisuuksista he ovat pyrkineet laajentamaan omien käsitystensä mukaan. 

Tässä tutkimuksessa havaittiin heidän tekemänsä aikaisemmat oletuksensa flow-tilan 

ominaisuuksista, eli siitä mistä flow-tila koostuu, todeksi myös elektronisten laitteiden 

käytössä. Äärimmäinen keskittyminen oli huomattavissa jo aikaisessa vaiheessa 

ensimmäistä havainnointipäivää, jonka aikana osanottaja oli käyttämässä elektronista 

laitetta aktiviteetissä edetäkseen. Muiden huolien ja ulkopuolisen maailman unohtaminen 

liittyi osaksi ensimmäisiä flow-tilan havaittuja ominaisuuksia. Osanottajat itse 

huomasivat flow-tilansa ensimmäisellä kerralla vasta jälkikäteen, keskusteltaessa siitä, 

mitä flow-tila on, ja miltä se oli vaikuttanut heidän omasta näkökulmastaan. 

Ajantajun kadottaminen oli seuraava ominaisuus flow-tilasta, joka havaittiin 

tutkimuksessa todeksi. Elektroniikkaa käyttäessä ajantajun kadottamiseen liittyi vahvasti 

se, että oliko laitteessa ajannäyttö funktiota jatkuvasti esillä. Ajanosoittimen puuttuessa 
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henkilön käyttämästä elektronisesta laitteesta, henkilö näytti kadottavan lähes kaiken 

ajantajunnan. 

Finneran (2003), Finneranin ja Zhangin (2002, 2005) aikaisemmin tekemä löydös 

elektronisten laitteiden nautittavuudesta flow-tilassa oli osa positiivista flow-tila 

kokemusta. Tämän tutkimuksen osanottajien haastattelut ja itseraportointipäiväkirjat 

kertoivat flow-tilan kokemisesta nautittavana tekijänä heidän käyttäessään elektronisia 

laitteita päivän aikana. Kertomuksista analyysin seurauksena jäi jäljelle tieto, joka oli 

verrattavissa olemassa olevaan tietoon flow-tilan nautinnollisuudesta flow-tilan 

ominaisuutena. Positiivinen kokemus oli tutkimuksen löydös, jonka havaittiin nostavan 

osanottajien työskentelymoraalia keskitasoa ylemmälle tasolle, missä he olivat valmiita 

palaamaan aktiviteettiensa ääreen mahdollisuuksiensa mukaan. 

Hoffman ja Novak (1995), Chou (2003), Kanade (2004) ja Engeser (2014) aikaisemmissa 

tutkimuksissaan havaitsivat flow-tilojen kantavan negatiivisia ominaisuuksia. Näistä 

ominaisuuksista tässä tutkimuksesta elektroniikan käyttöön liittyen havaittiin jokaista 

negatiivista ominaisuutta tarpeeksi niin että ne sisällytettiin löydöksiin analyysivaiheen 

jälkeen. Turhautuminen oli havaittavissa osanottajien havainnoinnin analysoinnin 

perusteella havainnointipäivien ajalta tehdyistä havainnoista tiivistetystä materiaalista. 

Turhautumista flow-tilassa koettiin usein liittyen aktiviteetin asettaman haasteen 

noustessa osanottajien sen hetkisten kykyjen yläpuolelle vastata haasteeseen. Liittyen 

turhautumiseen, ajantuhlaus osanottajilla tapahtui flow-tiloihin liittyen, koska he 

halusivat jatkaa yrittämistä sen sijaan, että olisivat ryhtyneet käyttämään muita olemassa 

olevia työkaluja tai metodeja ongelmiensa ratkaisemiseksi.  

Flow-tila kesti usein pitempään, kuin aktiviteetille annettu aikaraja salli, ja tutkimuksen 

osanottajien oli vaikea irtaantua tehtävistään ajoissa ehtiäkseen keskittymään olennaisiin 

työtehtäviinsä. Riippuvaisuutta havaittiin elektronisten laitteiden parissa, liittyen 

osanottajien haluun palata työtehtäviensä pariin, jättäen usein muita tärkeitä ja olennaisia 

tehtäviä sivuun, ja tehden ne myöhemmin muistutettaessa. Riippuvuuden kehittymisestä 

tässä tutkimuksessa tehtiin havaintoja tutkijan ollessa paikalla luontaisessa ympäristössä. 

Ympäristössä olevilta henkilöiltä, heidän läsnäolonsa aikana paikan päällä, kerättiin 

aineistoa osanottajien luvan varassa siitä, miten osanottajien käytös muuttui heidän 

tehdessään aktiviteettia, joihin he olivat flow-tiloissaan muodostaneet riippuvaisuuden. 

Näistä keskusteluista kerätty materiaali antoi tarpeeksi painoa löydökselle, joten se piti 

ottaa huomioon keskustellessa aikaisemmista tutkimuksista, joihin tämän tutkimuksen 

löydökset negatiivisten löydöksien osalta yhtenivät. Harhautumisen osana negatiivisia 

flow-ominaisuuksia huomattiin olevan pieni osa tutkimusta, koska sen havainnointi oli 

harvinaisempaa, kuin muiden negatiivisten vaikutusten.  

Tutkimuksen flow-tilan seuraamuksiin liittyvistä löydöksistä kerrottaessa, mainittiin 

löydöksiä, jotka vastasivat Hoffmanin ja Novakin (1995) mainitsemia löydöksiä flow-

tilan seuraamuksista. Löydökset uudemmasta Kasan (2013), tutkimuksesta otettiin 

huomioon tähän tutkimukseen niiden samankaltaisuuden takia. Heidän aikaisemmat 

tutkimuksensa toimivat pohjana tässä tutkimuksessa havaituille seuraamuksille, jotka 

olivat: parantunut oppiminen, teknologian käytön parantuminen, parempi työmotivaatio, 

ja noussut tutkivan käyttäytymisen taso. Beard (2015) tutki erityisesti flow-tilan 

vaikutusta oppimiseen ja tutkimuksen löydökset sopivat yhteen Beardin sekä Kasan 

havaintojen kanssa, siinä, että flow-tilan havaittiin auttavan tutkimuksen osanottajia 

oppimaan uusien systeemien käyttöä (Osanottaja Kaksi). Elektronisten laitteiden parissa 

työskenneltäessä flow-tilojen tutkimiseksi, havainnoitiin näitä edellä mainittua vastaavia 

seuraamuksia flow-tiloista. Osanottajien teknologian käytön taso parani heidän flow-

tilojensa seurauksena, johon oli liitettävissä havaintoja korkeammasta tutkivan 
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käyttäytymisen tasosta. Tutkimuksen löydöksenä osanottajien noussut tutkivan 

käyttäytymisen taso liitettynä parantuneeseen oppimiseen, johti osanottajien 

parantuneeseen työskentelytulokseen heidän saavutettuaan flow-tilan. Tutkivan 

käyttäytymisen noussut taso elektroniikan käytössä flow-tilan seurauksena paransi tämän 

tutkimuksen osanottajien kapasiteettia vastata aktiviteettien asettamiin haasteisiin, ja he 

olivat kiinnostuneita selvittämään, miten pystyisivät parhaiten vastaamaan aktiviteetin 

haasteeseen. Tutkiva käytös johti osanottajia kohti parantunutta tiedonhaun ja 

sisäistämisen taitoa, mikä puolestaan paransi oppimista, kuten aikaisemmatkin 

tutkimukset olivat todenneet. 

Negatiivisista flow-tila seuraamuksista, Engeserin (2014) mukaan osattiin tässä 

tutkimuksessa etsiä negatiiviseksi havaittavissa olevia flow-tilan ominaisuuksia. 

Heikentynyt havainnointikyky oli havaittavissa vahvana häiriönä, se rajoitti osanottajien 

ympäristöllistä arviointikykyä vieden heiltä ajantajun, jos elektroninen laite ei sitä 

tarjonnut. Heidän heikentynyt havainnointikykynsä oli sitä vahvempi, mitä enemmän 

elektronista laitetta sisällytettiin aktiviteettiin, jossa flow-tiloja saatiin. Löydöksenä 

ulkoisen havainnointikyvyn väheneminen elektronisen laitteen parissa työskennellessä 

flow-tilan aikana viittaa mahdollisesti vaarallisiin tilanteisiin, joissa henkilö voi 

vahingoittua ulkoisessa havainnointikyvyssään olevan puutetilan takia. Elektronisten 

laitteiden suunnitteluvaiheessa pitäisi ottaa huomioon elektronisen laitteen mahdollisuus 

aiheuttaa flow-tiloja käyttäjilleen, jotta vältyttäisiin flow-tilan laukeamiselta 

mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa, joissa elektronisista laitteista olisi haittaa. 

Esimerkiksi Suomen lainsäädäntö on huomioinut tämän kieltämällä kännykän 

ajonaikaisen käyttämisen. 

Engeser (2014) havaitsi aikaisemmassa tutkimuksessaan flow-tilan mahdollisuuden tulla 

koetuksi antisosiaalisessa kontekstissa, kuten taistelutilanteissa. Tämä löydös huomattiin 

tässä tutkimuksessa osanottajien kohdalta tilanteissa, joissa osanottajien tarvitsi käyttää 

sosiaalista kapasiteettiään ihmiskontaktin aikana, jotta voisivat sopia muiden ihmisten 

joukkoon. Osanottajien oli vaikeaa sopeutua uuteen sosiaaliseen tilaan, vetäydyttyään 

ensin flow-tilassaan käyttämään elektronista laitetta. Flow-tilan negatiivisena 

seurauksena, tämä löydös voi edistää yksilöllisellä tasolla muista ihmisistä eristäytynyttä 

flow-tila aktiviteettia, mikä mahdollisesti johtaa jopa syrjäytymiseen ihmiskontakteista. 

Antisosiaalisessa kontekstissa elektronisten laitteiden käytön tutkiminen oli haastavaa, 

koska elektroniset laitteet voivat toimia yhdistäjänä ryhmä- flow-tiloille, joissa henkilöt 

ovat läsnä online ympäristöissä. Tämän löydöksen pidemmälle tutkiminen olisi vaatinut 

Barkerin (2016) tutkimuksen kaltaista lähestymistapaa, joka mahdollisti internet-

yhteisöjen tutkimisen. Barkerin (2016) tutkimustapa oli lähempänä yhteistä internetin 

välityksellä tunnettua flow-tilan tutkimusta. Barkerin (2016) käyttämät työkalut 

lukeutuivat pääsääntöisesti määrälliseen tutkimukseen tarkoitettuihin työkaluihin. 

Tutkimuksessa päädyttiin lopputulokseen, jossa tasapainottaminen flow-tilan ja 

normaalien mielentilojen välillä huomattiin löydökseksi. Flow-tilojen yleistyessä on 

yksilön opittava tasapainottamaan flow-tilansa muiden mielentilojensa kanssa, jotta 

välttyisi negatiivisilta vaikutteilta. 
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5. Johtopäätökset 

Tässä luvussa käydään läpi vielä tutkimuksen löydökset, miten ja mitä ollaan tutkittu. 

Tutkimuksen kontribuutioista kerrotaan, mitä tutkimuksen oli tarkoitus edistää alan 

tutkimuksiin nähden. Kerrotaan siitä, mitkä olivat tutkimuksen rajoitukset, jotka 

määrittelivät sen, mitä voitiin tutkia ja miten se täytyi toteuttaa. Lopuksi annetaan 

suosituksia jatkotutkimukselle, sekä ehdotuksia siitä, mitä aiheesta tällä alueella voitaisiin 

vielä tutkia. 

5.1 Tutkimuksen tulokset ja kontribuutiot 

Seuraavaksi tarkastellaan tutkimuskysymyksiä. Tutkimuskysymykset tälle tutkimukselle 

olivat; mitä vaikutuksia flow-tilalla on elektroniikan käytössä ja miten flow koetaan 

yksilöllisellä tasolla elektronisten laitteiden kanssa työskenneltäessä. Näihin vastataan 

tässä kohdassa, pohjautuen aiempaan tutkimukseen ja tämän tutkimuksen tekemiin 

löydöksiin. 

Ensin kerrotaan siitä, mitä vaikutuksia flow-tilalla on elektroniikan käytössä. Löydöksistä 

keskusteltaessa käytiin läpi sitä, miten flow-tilan löydökset vaikuttavat elektronisten 

laitteiden käytössä. Kerrottiin kummastakin havaitusta flow-tilan puolesta, negatiivisesta 

ja positiivisesta, jotka jaettiin mahdollisuuksien mukaan flow-tilan vaatimuksiin, 

ominaisuuksiin ja seuraamuksiin. Tutkimuskysymykseen on vastattu löydöksistä 

keskusteltaessa, mutta on tärkeää varata sille oma osionsa, jossa se käsitellään tarkasti. 

Flow-tilan on havaittu tässä tutkimuksessa sisältävän kaikki aikaisemmissa tutkimuksissa 

tehdyt löydökset. Niiden pohjalta rakennettiin tutkimusta varten tarkkailun työkalut, jotta 

saatiin aikaiseksi tutkimuskysymykseen vastaus. Flow-tilan vaikutukset elektroniikan 

käytössä ovat samat, kuin muissa aktiviteeteissa.  

Vaatimukset flow-tilan syntymiselle elektronista laitetta käytettäessä vastaavat suurilta 

osin fyysisen maailman aktiviteetteja. Tutkimuksen osanottajien täytyy flow-tilan 

aikaansaamiseksi pystyä vastaamaan elektronisten laitteiden, tai aktiviteetin, joka 

keskittyy elektronisten laitteiden kanssa työskentelemiseen, asettamiin haasteisiin. Flow-

tilan ominaisuuksista löydettiin kaikki vastaavat ominaisuudet, mitä fyysisilläkin 

aktiviteeteilla oli. Paino ominaisuuksilla oli elektronisten laitteiden kanssa 

työskenneltäessä kuitenkin enemmän mielentilaan vaikuttavilla tekijöillä, kuten 

esimerkiksi parantunut tutkiva käytös, jossa henkilöt siirtyivät helpommin tutkimaan ja 

oppimaan laitteiden käyttöä, aktiviteettien suorittamisen sitä vaatiessa. Seuraamuksista 

löydettiin samalla tavalla saadusta materiaalista analyysin kautta painopiste, joka 

keskittyi enemmän työmoraaliin ja muihin mielentilaan vaikuttaviin tekijöihin.  

Negatiivisia vaikutuksia odotettiin tutkimuksessa löytyvän enemmän kuin löydettiin, 

mikä johtui mahdollisesti flow-tilan enimmäkseen positiiviseksi havaitusta luonteesta 

aikaisempien tutkimusten pohjalta. Negatiiviset painot olivat elektronisten laitteiden 

käytössä hajautuneempia kuin muut löydökset, joita tutkimuksessa tehtiin. Negatiivisten 

löydösten pohjalta flow-tilan vaikutus elektronisten laitteiden käytössä oli painottunut 

riippuvaisuuden ja antisosiaalisen kontekstin tilanteisiin. Flow-tiloista tutkimuksen 

aikana tehdyt löydökset viittasivat siihen että, kun flow-tila häiriintyi, oli odotettavissa 

negatiivisia flow-tilan seuraamuksia, kuten aggressio häiriötä kohtaan. Riippuvaisuus oli 

havainnollistettavissa löydöksenä tutkimuksessa sen tapahtumisen määrällisyyden takia. 

Analysoinnin aikana havaittiin tutkimuksen osanottajien palaavan todennäköisemmin 

tekemänsä aktiviteetin pariin häiriön jälkeen, vaikka heidän olisi pitänyt keskittyä eri 
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aktiviteetteihin. Tutkimuksen osanottajien hakeutuvaisuus takaisin elektronisen laitteen 

pariin flow-tilojensa jälkeen viittasi jonkinasteisen riippuvuuden rakentumiseen 

liittyvään tekijään. Flow-tilan vaikutukset elektroniikan käytössä on tässä tutkimuksessa 

todettu suurelta osin positiivisiksi; Ne parantavat elektroniikan käyttökokemusta ja 

yksilöiden halua käyttää elektronisia laitteita. Flow-tilan vaikutukset elektronisten 

laitteiden käytössä ovat havaittavissa negatiivisiksi vaikutuksiksi silloin, kun ne tulevat 

muiden tärkeiden aktiviteettien tielle. Lopulliseksi vastaukseksi tutkimuskysymykselle 

muodostuu, että flow-tilan vaikutus elektroniikan käytössä on suurelta osin positiivista 

laitteen käytössä, ja voi parantaa käyttökokemusta elektronisten laitteiden kanssa 

työskenneltäessä. 

Toinen tutkimuskysymys oli, miten flow-tila koetaan yksilöllisellä tasolla. Kysymykseen 

vastaamiseen vaadittiin fyysisellä tasolla tutkijan läsnäoloa tutkimuksen osanottajien 

parissa heidän luontaisissa ympäristöissään heitä havainnoidessa. Tutkijan paikallaolo 

nähtiin tarpeelliseksi, koska ainoastaan tekstistä kerätty materiaali ei riitä muodostamaan 

tutkimuskysymyksen vaatimaa laadullista kuvausta. Otettiin käyttöön Matikan (2015) 

käsitys flow-tilasta, jotta saatiin muodostettua vastauksia kysymykseen. Hänen arvionsa 

flow-tiloista vastasi tämän tutkimuksen löydöksiä, mutta vasta tutkittaessa Matikan 

(2013) tutkimusta, päästiin käsiksi yksilöllisellä tasolla ymmärrettäviin vastauksiin. 

Töissään Matikka (2013, 2015), on keskittynyt urheilijoiden flow-tila kokemuksiin, mikä 

on yleistä flow-tila tutkimuksessa. Hänen löydöksensä olivat käytettävissä yksilölliselle 

tasolle soveltamisen kautta. Hänen käyttämänsä metodit vastasivat muiden tutkijoiden 

flow-tutkimuksissa käyttämiä metodeja, mutta soveltuivat paremmin mittaamaan 

yksilöllistä flow-tilaa sen vaatimalla tavalla. Seuraten Matikan (2013, 2015) metodeja 

saatiin materiaalia haastattelemalla osanottajia laajemmin heidän omien kokemustensa 

pohjalta. Materiaalista kerättiin talteen sittemmin ainoastaan akateemista 

merkityksellisyyttä kantavat löydökset käyttämällä tiivistämistä.  

Staken (1995) osallistavaa tarkistamismetodia käytettiin useassa kohdassa tutkimuksen 

analyysivaihetta, jotta aineiston integriteetti akateemisessa merkityksessään säilyisi. 

Tutkimuksen toiseen tutkimuskysymykseen vastauksia saatiin aikaisemmista 

tutkimuksista vähemmän, kuin ensimmäiseen, koska keskityttiin havainnoimaan 

henkilöitä flow-tilojen ympärillä, jotka ilmenivät käytettäessä elektronisia laitteita. Flow-

tilan kokemus yksilöllisellä tasolla oli hyvin vaihteleva. Kuten aikaisemmassa 

tutkimuksessaan Csikszentmihalyi (2005, 2014) on huomannut, flow-tila on positiivinen 

kokemus yksilöllisellä tasolla koettuna. Yksilöiden tunteet flow-tilojansa kohtaan olivat 

positiiviset läpi tutkimuksen, ja useimmiten he liittivät positiivisuuden nautinnolliseen 

ominaisuuteen, jonka olivat havainneet flow-tiloillaan olevan. Yksilöllisellä tasolla 

koettuna flow-tilat ovat siis laajalti positiivinen vaikutus elämänlaatua kohtaan, mikä 

vastaa tämän tutkimuksen toiseen tutkimuskysymykseen. 

Tutkimuskysymyksiin vastaamisen jälkeen käydään läpi tutkimuksen teoreettisia 

merkityksiä. Tutkijan tarkoituksena oli lähteä luomaan pohjaa jatkotutkimuksia varten. 

Tämän tutkimuksen seurauksena luodaan uutta tietopohjaa, jonka päälle voidaan 

tulevaisuudessa rakentaa uusia tiedonrakenteita. Tutkimuksen lähtökohtainen tarkoitus 

oli vastata asetettuihin tutkimuskysymyksiin, mutta samalla oli tarkoitus tutkia 

mahdollisesti aikaisemmin löytämättä jääneitä osia. Löydösten kontribuutio 

akateemiseen tietopohjaan luo laajemman käsityksen siitä, mitä flow-tila on. Uuden 

käsityksen myötä laajenee mahdollisuus työskennellä aihealueen parissa uuden 

tutkimuksen luomiseksi. 

Tutkimuksen lopputuloksena on luotu uutta tietoa flow-tiloista, keskittyen niiden 

vaatimuksiin, ominaisuuksiin ja seurauksiin. Näitä tietoja lähdettiin etsimään olemassa 
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olevista tutkimuksista, joita käytettiin myöhemmin pohjana etsittäessä flow-tiloja 

elektroniikan käytön aikana. Olemassa olevista flow-tila-löydöksistä kasattiin tarkkailu, 

haastattelu, ja perehdytys, siitä mitä on flow-tila, joka esitettiin tutkimuksen osanottajille 

mahdollisimman laajasti. Lisäksi aiemmin havaittujen flow-tilojen pohjalta pystyttiin 

laatimaan itseraportointilomake, jonka osanottajat täyttivät päiväkirjamoodin mukaisesti. 

Näistä flow-tila-havainnoista kerätty materiaali käytiin myöhemmin läpi osanottajien 

kanssa useaan kertaan. Joka kerralla oli muutettu kirjoitusta ja karsittu turhia aineistoja 

pois, joten tarvittiin osanottajia varmistamaan pääkohtien säilyneen. 

Analysoitua materiaalia tutkittaessa havaittiin, että flow-tila-havainnot samaistuivat 

aikaisempiin löydöksiin flow-tilasta tehdyissä aiemmissa tutkimuksissa. Vahvistettiin 

olettamusta siitä, että flow-tilan voi kokea missä tahansa aktiviteetissa, jossa henkilön 

kyvyt ovat tasapainossa haasteen kanssa, ja missä flow-tilan vaatimukset täyttyvät. 

Tehtiin kuitenkin löydös flow-tilasta itsestään, jossa havaittiin, että flow-tilan 

saavuttaminen aktiviteetissa riippui enemmän henkilön omasta mielentilasta, kuin siitä, 

ovatko henkilön kyvyt riittäviä vastaamaan aktiviteetin asettamaan haasteeseen. 

Tuloksena löydös viittaa siihen, että on mahdollista harjoitella saavuttamaan omia flow-

tilojaan useammin. Tämä on havaittu useassa flow-tilan tutkimuksessa, mutta erityisesti 

tässä tutkimuksessa mielentilan laadulla oli vaikutus flow-tilan saavuttamiseen. Tämä 

löydös viittaa hyvin vahvasti Salanovan (2014) tekemään löydökseen uskosta omaan 

kykyyn vastata haasteeseen, eli henkilön on ensin uskottava itsensä kykenevän 

vastaamaan aktiviteetin asettamaan haasteeseen ja aktiviteetin silti olevan tarpeeksi 

haastava, että se on mielenkiintoinen henkilölle itselleen. 

Flow-tilan havaitseminen riippuvaiseksi enemmän mielestä, kuin fyysisestä maailmasta, 

on mahdollisesti jo tehty löydös, mutta tehdään kerätyn aineiston pohjalta oletus 

tuloksena tutkimukselle, että aktiviteettiin soveltuvat välineet voivat edistää flow-tilan 

saavuttamista enemmän kuin sellaiset, jotka ovat aktiviteettiin nähden vaikeakäyttöiset. 

Eli käytettyjen välineiden tulee vastata henkilöiden mielikuvaa aktiviteetin 

suorittamisesta, jotta ne edistäisivät henkilöiden pääsyä flow-tiloihinsa useammin. 

Tutkimuskysymykseen saatiin tutkimuksessa vastaukset, jotka tuloksina viittaavat flow-

tilan olevan enemmän mielellisellä tasolla osanottajien työskennellessä elektronisten 

laitteiden parissa. 

Flow-tilan havaittiin olevan positiivinen vaikutus elektroniikan käytössä, parantaen 

monia elektroniikan käyttöön liittyviä, ja jopa sen kanssa työskentelyyn vaadittavia 

ominaisuuksia, kuten keskittyminen ja nautinnollisuus. Flow-tilan yksilöllisellä tasolla 

koettuna todettiin tässä tutkimuksessa olevan tutkimuksen osanottajien omien sanojen 

mukaisesti nautittava kokemus, jopa tarpeellinen työskenneltäessä elektronisten 

laitteiden parissa pitkiä aikoja. Tuloksena yksilöllisellä tasolla flow-tilan kokemus oli 

vahva, ja suurimmassa osassa löydöksiä se esiintyi positiivisena vaikutuksena 

osanottajien elektronisten laitteiden parissa tekemiä aktiviteetteja kohtaan.  

Flow-tilan vaikutuksiksi löydettiin tutkimuksen aikana laajasti samanlaisia vaikutuksia, 

kuin Csikszentmihalyin (2014, 2005, 1992) tutkimuksissa. Näistä tuloksista erottiin siinä, 

että saatiin flow-tiloista esille tutkimuksen aikana toistuvia negatiivisiakin vaikutuksia, 

kuten Engeser (2014) oli tutkimuksissaan maininnut mahdolliseksi. Tuloksena 

tutkimukselle flow-tilan vaikutuksista havaittiin flow-tilan kantavan negatiivisia ja 

positiivisia vaikutuksia, sen sijaan, että flow-tila olisi ainoastaan positiivinen tila, jolla 

olisi ainoastaan positiivisia vaikutuksia. Negatiiviseksi vaikutukseksi havaittiin flow-

tiloissa antisosiaalisen käyttäytymisen noussut taso osanottajien kohdalta, jota osanottajat 

havainnoivat itsekin haastatteluiden aikana. Riippuvuuden kasvaminen aktiviteettiä 

kohtaan, jossa osanottaja flow-tilojansa koki, oli huomattavissa useaan otteeseen, ja 
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heidän hakeutumisensa takaisin aktiviteetin pariin oli havaittavasti todennäköisempää, 

kuin silloin, kun aktiviteetit eivät luoneet flow-tiloja. Flow-tilojen negatiivisena 

seurauksena löydettiin aggressiivisuus flow-tilojen päättyessä häiriötilaan. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli lähteä tutkimaan flow-tilan vaikutuksia elektronisten 

laitteiden käytössä. Lisäksi tutkimus tähtäsi tuomaan lisää tietoa flow-tilasta itsestään 

tutkimusalueelle, joka on flow-tila tutkimus. Tutkimus tuotti pohjan tulevaisuudessa 

järjestettäviin tutkimuksiin, vastaten tutkimuskysymyksiin, jotka tutkimukselle oli 

asetettu. Akateemisen tutkimuksen edistämiseksi tämä tutkimus on toiminut tiedon 

luonnissa. On saatu aikaiseksi laajoja kuvauksia siitä, miten flow-tilat vaikuttavat 

elektroniikan käytössä. Tutkimuksessa vahvistettiin flow-tilojen vaikuttavan 

elektroniikan käytössä, sekä negatiivisesti että positiivisesti. Olemassa olevaan 

tiedonpohjaan saatiin lisäyksiä tästä tutkimuksesta, erityisesti keskittyen yksilön 

kokemuksiin flow-tiloista elektronisten laitteiden parissa. Etsittiin lisää tietoa flow-tilan 

vaikutuksista, ja vahvistettiin vaikutuksien olemassaolo elektronisten laitteiden käytössä. 

Pyrittiin myös lisäämään tietoa flow-tilan negatiivisista vaikutuksista, joista saatiin 

tutkimuksen pohjalta löydöksiä. 

Tutkimuksen lähtökohtainen päämäärä oli luoda uutta tietoa ja tuoda esille uusia 

kysymyksiä, joita voitaisiin tulevaisuudessa tutkia. Ongelma, johon tutkimus vastasi, oli 

tiedonpuute siitä, miten flow-tila koettiin yksilöllisellä tasolla elektronisten laitteiden 

parissa työskenneltäessä, ja miten flow-tila vaikutti työntekoon. Johtopäätös tämän 

tutkimuksen pohjalta oli se, että flow-tila on positiivinen ja negatiivinen vaikutus 

työntekoon elektronisten laitteiden parissa. Toisaalta se auttaa keskittymään, tehostaa 

työntekoa ja motivaatiota, mutta se voi aiheuttaa negatiivisiakin vaikutuksia, kuten tässä 

kappaleessa aiemmin mainittiin. 

5.2  Tutkimuksen rajoitukset 

Tutkimuksella oli tiukat rajoitteet, joiden puitteessa se piti tehdä, jotta saatiin tutkimus 

tehtyä aikataulussa. Tutkimuksen kohteeksi valitut ihmiset piti pystyä perehdyttämään 

flow-tilaan. Heidän piti myös olla hyväksyviä tutkijan läsnäololle, jotta flow-tiloja 

pystyttiin havainnoimaan. Tutkimuksen osanottajien aikatauluihin piti sopia 

havainnointipäivä, ja heidän ajastaan piti laskea myös aikaa itseraportointiosuuteen. 

Itseraportointiosuus oli laajasti osanottajien oman motivaation varassa, joten 

tutkimukselle piti varata pidempi aika, kuin alussa suunniteltiin. Aikakysymys oli tärkeä 

siihen nähden, että tutkimus saatiin tehtyä sille asetetussa aikarajassa. Tutkimuksen 

ihmiskeskeisyyden takia jouduttiin tekemään valmisteluja, jotta saataisiin turvattua 

tutkijan pääsy tutkimusalueille hyvissä ajoin. 

Aikarajoituksen lisäksi tutkimuksella oli muitakin rajoitteita. Käsitellyn laadullisen 

aineiston määrä pakotti tutkimuksessa käytettävän materiaalin rajoittumaan laajalta osin 

ainoastaan tekstipohjaiseen materiaaliin, mutta tutkimuksen osanottajia ohjeistettaessa 

jouduttiin rajoitetta laajentamaan koskemaan flow-tilaa käsitteleviä videoita. Tutkimus 

rajoitettiin osanottajien ohjeistamisen ulkopuolella käyttämään tekstipohjaisia 

dokumentaatioita, joita tutkijalle oli saatavissa. Videokuvaaminen tai äänen tallentaminen 

rajattiin pois tässä tutkimuksessa tutkimusalueiden rajoitusten takia. Tutkimuksia tehtiin 

julkisilla ja yksityisillä alueilla flow-tiloihin liittyen, kysyttäessä kuvauksen tai 

nauhoitusten taltioimisesta saatiin osanottajilta negatiivisia vastauksia. 

Tutkimuksen metodologinen haastavuus oli korkea, koska se vaati tutkijalta liikkuvuutta. 

Suuri osa tutkimuksesta tehtiin osanottajien luontaisissa ympäristöissä, joissa oli 



52 

mahdollisuuksien mukaan pysyttävä häiriöttömänä tekijänä ympäristöissä. Ottaen 

huomioon tarkoituksen kerätä laadullista tietoa, oli tutkimuksen haastattelumetodi 

tarpeellinen tiedonkeruun mahdollistamiseksi. Osanottajilta onnistuttiin keräämään 

aineistoa henkilöihin keskittyvän tutkimismetodin avulla, joka keskitettiin kolmeen 

tutkimuksen osanottajaan, jotta saataisiin mahdollisimman paljon laadullista aineistoa 

heidän flow-tiloistaan kerättyä myöhempää analyysiä varten. Pelkistäminen oli osa 

laadullista tutkimusta, sillä laadullisen aineiston määrä oli laaja. 

Tutkimuksen rajoituksista osa oli tiedossa tutkijalle ennen tutkimuksen alkua, koska 

ennen tutkimusta tutkijan oli ollut mahdollista alkaa ajoissa rajamaan tutkimusalueet ja 

henkilöt. Tutkimusta ei olisi saatu tehtyä, jos tutkimuksen rajoituksia ei olisi etukäteen 

tutkittu. Tutkimuksen rajoituksena toimivat suureksi osaksi tutkimuksen osanottajien 

omat aikataulut ja osanottajien saatavuus. Suunnitellut rajaukset osanottajien ja 

materiaalin kohdalla sopivat hyvin tutkimuksen skaalaan, pitäen tutkimuksen 

keskittyneenä alueelle, jota lähdettiin tutkimaan. 

5.3 Käytännön merkitys 

Käytännössä tutkimus keskittyi tutkimaan flow-tilan vaikutuksia. Flow-tilan vaikutuksia 

tutkimalla löydettiin positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia. Käyttämällä tuloksia flow-

tilojen negatiivista ja positiivista vaikutuksista elektronisten laitteitten käytössä voidaan 

suunnitella flow-tiloja aiheuttavia laitteita ja käyttöliittymiä. Suunnittelussa on otettava 

huomioon myös flow-tilojen negatiiviset vaikutukset: esim. autolla ajettaessa 

kännykkään tai muuhun elektroniseen laitteeseen keskittyminen voi viedä huomion 

liiaksi muualle varsinaisesta toiminnasta. 

Erityisesti tutkimuksen tuloksista voi olla hyötyä laitevalmistajille, työnantajille, 

käyttöliittymäsuunnittelijoille ja tutkijoille. Flow-tiloja aiheuttavilla laitteilla voi olla 

paremmat mahdollisuudet markkinoilla, varsinkin asiakasuskollisuus voi olla vahvempi 

helppokäyttöisillä laitteilla. Työtyytyväisyys voi lisääntyä, jos työntekijä kokee 

myönteisiä flow-tiloja työskennellessään, jolloin viihtyminen työtehtävissä parantuu. 

Tutkijoille tutkimuksen tuloksista on hyötyä uusia tutkimuksia suunnitellessa. 

5.4 Jatkotutkimus 

Jatkotutkimuksia varten löydettiin useampi uusi tutkimuskysymys, kuin oli oletettu 

löytyvän. Tutkimuskysymykset tekivät selväksi, että flow-tilasta on vielä tehtävä paljon 

tutkimusta, ennen kuin voidaan päättää, onko flow-tila itsessään positiivinen tai 

negatiivinen. On keskityttävä enemmän flow-tilan erityisominaisuuksiin, liittyen sen 

ilmenemiseen eri teknologioiden ja tilanteiden keskellä. Tutkimuksen lopuksi 

keskusteltakoon nyt tämän tutkimuksen pohjalta havaituista tutkimuksen tarpeista ja 

suosituksista. 

Tutkimuksen osanottajat ovat keskeinen osa jokaista ihmiskeskeistä tutkimusta. On 

tärkeää ottaa huomioon, että tutkimuksessa tullaan tekemään tutkiminen ihmiskeskeisesti. 

Ihmiset ovat usein kiireisiä, heillä on omat aikataulunsa ja ajatuksensa asioiden suhteen. 

Tutkittavilla voi olla tekemistä, tapaamisia ja töitä, jotka voivat yllättää varautumattoman 

tutkijan, pahasti myöhästyttäen tutkimuksen päättymisajankohtaa. 

Tutkimukseen osallistuvilla voi olla erilaisia motiiveja ja odotuksia tutkimuksen suhteen, 

ja heidän kanssaan työskenneltäessä kannattaa harkita sitä, milloin, miten ja miksi he 
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sisältyvät tai osallistuvat tutkimukseen. Tämä voi olla itsestäänselvyys, mutta 

tutkimuksen aikana, ja tutkijan havaintojen pohjalta, tärkeä löydös jatkotutkimuksiin 

flow-tiloista. Erityisesti neuvotteleminen osanottajien kanssa pitää huomioida hyvissä 

ajoin, jopa ennen itse tutkimuksen virallista aloitusta on hyvä jo saada alulle 

kommunikaatiota aiheesta. Mitä vaativampaa tutkimusta, ja mitä enemmän osanottajien 

ymmärtämistä vaaditaan tutkimusta tehtäessä, sitä syvällisemmin pitää osanottajat 

perehdyttää aihealueeseen. Jatkotutkimuksissa kannattaa edetä hyvissä ajoin 

perehdytysvaiheeseen osanottajien valikoinnin jälkeen, jos on mahdollista tehdä se ennen 

tutkimuksen virallista alkua, kannattaa se tehdä. Osanottajien omien havaintojen tulkinta 

voi olla haastavaa, joten osanottajat tulisi jatkotutkimuksessa sisällyttää vielä syvemmin 

osaksi tutkimusta, jotta heiltä kerätty materiaali säilyisi tutkimuksissa mahdollisuuksien 

mukaan täsmällisenä. 

Laboratoriotutkimus havaittiin tässä tutkimuksessa mahdottomaksi, osanottajien, 

laboratoriovarausten, ja muiden resurssien hankkimisesta johtuen. Ihmiskeskeisessä 

tutkimuksessa, jossa tutkitaan flow-tiloja, on hankalampaa tutkia laboratoriossa, kuin se, 

että mentiin paikanpäälle osanottajien omiin ympäristöihin. Jatkotutkimukseen flow-

tiloista kannattaa huomioida resurssien saatavuus, jos aiotaan tehdä tutkimus laboratorio-

oloissa Kannattaa harkita, että saadaanko flow-tiloja ilmenemään juuri silloin, kun 

laboratorio on varattu. Riippuen tutkimuksen kapasiteetista aiheuttaa flow-tiloja 

osanottajille hallituissa olosuhteissa, saattaa laboratoriota käyttävä lähestymistapa 

tutkimukselle olla jopa mahdotonta suorittaa flow-tila tutkimuksissa. 

Tutkimusta lähdettiin suorittamaan laadullista lähestymistapaa seuraten, ottaen käyttöön 

tarpeen mukaan lisää akateemisia tutkimusmetodeja. Tutkimuksen laadullinen 

lähestymistapa tässä tapauksessa oli tarpeellinen, koska tutkimuksen tarkoitus oli kuvailla 

flow-tilan vaikutuksia. Lisäksi laadullisen lähestymistavan analyysit mahdollistivat 

olemassa olevan flow-tilan tutkimuksen ymmärtämisen syventämistä, keräämällä rikkaita 

kuvauksia ja tietoja yksilöllisellä tasolla siitä, miten flow-tiloja osanottajien kohdalla 

koettiin. 

Tutkimuksen keskeisenä osana käytettiin tutkimusvälineitä, jotka vaihtelivat 

ympäristöstä ympäristöön. Jatkotutkimuksissa kannattaa ottaa huomioon, mitä 

työvälineitä käyttää muistiinpanojen tekemiseen; mikä on luontainen sekä häiritsemätön 

väline muistiinpanoja varten. Flow-tilojen tutkiminen nauhoittamisen ja erinäisten 

tallenteiden kautta on tärkeä keskittymisen aihe tulevaisuuden tutkimisen huomioiden, 

koska se pitää keskustella tarkasti läpi jokaisen ympäristössä olevan henkilön kanssa. 

Yksityisyyden suojaaminen tutkimusten aikana, erinäisiä tutkimusvälineitä käytettäessä, 

on erityisen tärkeää. Esimerkiksi nauhoitteella saattaa kuulua asiaankuulumattomien 

henkilöiden keskusteluita, joita ei tutkimusta varten oltu tarkoitettu nauhoitettavaksi, 

pahimmillaan se saattaa kuulua osanottajan omien mainintojen yli. Häiritsemättömäksi 

laitteeksi tässä tapauksessa on havaittu elektroninen kädessä pidettävä laite, johon 

pystyttiin kirjoittamaan muistiinpanot digitaalisessa muodossa talteen aiheuttamatta 

ääntä, tai vetämättä turhaa huomiota tutkijaan. Aineiston kerääminen häiritsemättä 

kohdetta kannattaa ottaa huomioon jatkotutkimuksissa, koska se lisää tutkijan läsnäolon 

hyväksyntää luontaisissa ympäristöissä. 

Tässä tutkimuksessa flow-tilan tutkimusta lähestyttiin laadullisesti sen sijaan, että olisi 

käytetty määrällistä lähestymistapaa. Määrällinen lähestymistapa olisi kuitenkin 

jatkotutkimuksissa mahdollista, jos aikaa olisi tutkimusta varten enemmän. Flow-tila 

tutkimus on pääsääntöisesti pohjautunut laajasti flow-tilan kuvailemiseen laadullista 

lähestymistapaa käyttäen, mutta se on todistetusti mahdollista tutkia käyttäen 

määrällistäkin tutkimuksen lähestymistapaa. Jatkotutkimukset huomioiden, kannattaa 
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tutkijan mahdollisuuksiensa mukaan valikoida oma lähestymistapansa ennen, kuin 

lähestyy tutkimusta.  

Laboratoriotutkimus havaittiin tämän tutkimuksen kontekstissa melkein mahdottomaksi, 

mutta se herättää lisää tutkimuskysymyksiä, jotka havaittiin merkityksellisiksi esittää 

tässä kappaleessa tutkimuksen lopuksi; Pystytäänkö flow-tiloja luomaan keinotekoisesti? 

Pystytäänkö flow-tiloja luomaan tietyn aikaparametrin sisällä, eli onko flow-tilaa 

mahdollista aiheuttaa säännöllisesti tietyillä ajanväleillä? Onko mahdollista saada flow-

tila aikaiseksi nopeammin joissain aktiviteeteissa, kuin toisissa, vai onko kyse vain 

henkilön omasta mielentilasta aktiviteettiin nähden? Tähän tutkimukseen liittyen on hyvä 

kysyä vielä tärkeimpiä tämän tutkimuksen tutkimuskysymysten kaltaisia kysymyksiä, 

mutta on silti yhtä tärkeää kysyä enemmän negatiivisista vaikutuksista. Pystyykö flow-

tilan aiheuttamaa, tai mahdollistamaa, riippuvuutta, tai sen rakentumista, välttämään? 

Onko flow-tila tarpeellinen? Voiko laitteen muotoilu vaikuttaa flow-tilojen 

ominaisuuksiin? 
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Liite A. Ennen tarkkailua tehtävän haastattelun 
kaavake 

1. Ikä: 

2. Ammatti: 

3. Kuvaile yleisesti työpäiviäsi, mitä teet, miksi ja miten, millä työkaluilla, yksin vai 

paritöissä, tai tiimissä? 

4. Oletko ennen kuullut flow-tilasta? 

5. Kuinka usein yleensä tunnet flow-tilan, kuinka tavanomaista se sinulle on? 

6. Millä mielellä lähdet tähän tutkimukseen? 

7. Kuinka pitkään käyttänyt elektronisia laitteita (Tietokoneet, mikroaaltouunit, 

televisiot, ja muut.): 

8. Kuinka usein työpäivän aikana tulee käytettyä elektronisia laitteita? 

9. Kuinka pitkään työpäivän aikana yleensä käytät elektronisia laitteita? 

10. Mihin tarkoituksiin elektronisia laitteita tulee käytettyä työpäivän aikana? 

11. Kuinka usein vapaa-ajalla tulee käytettyä elektronisia laitteita? 

12. Kuinka pitkään vapaa-ajalla tulee käytettyä elektronisia laitteita päivän aikana? 

13. Mihin tarkoituksiin elektronisia laitteita tulee käytettyä vapaa-ajalla? 

14. Mikä on sinulle mieluisin aktiviteetti elektronisten laitteiden parissa? 

15. Mikä on sinulle epämieluisin aktiviteetti elektronisten laitteiden parissa? 

16. Mikä on sinun eniten käyttämäsi elektroninen laite? 

17. Mitä elektronista laitettasi käytät vähiten? 

18. Kuvaile tarkemmin yleisimpiä elektronisten laitteiden käyttökokemuksiasi. 

19. Kuvaile yleisimpiä elektronisten laitteiden käyttöympäristöjäsi 

Teema avut: 

-Jokapäiväinen elämä, keskittyen teknologian ympärille 

-Työelämän arki 

-Harrastukset, onko jokin erityisesti keskittynyt alueelle 

-Yleinen suhtautuminen elektronisia laitteita kohtaan 
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Liite B. Tarkkailun aikana havaittujen flow-ilmiöiden 
jälkeen tehtävän haastattelun kaavake 

1. Tunsitko aktiviteetin haasteelliseksi? 

2. Tunsitko aktiviteetin mielenkiintoiseksi? 

3. Tunsitko kykeneväsi vastaamaan aktiviteetin asettamaan haasteeseen? 

4. Kuvaile mahdollisimman laajasti flow-tilan vaikutuksia, erityisesti keskittyen 

laitteiden käyttöön 

5. Kuvaile miltä tuntui päästä flow-tilaan 

6. Kuvaile miltä flow-tila tuntui 

7. Jos häirittiin, miltä tuntui, kun flow-tila katkesi? 

8. Jos häirittiin, mitä vaikutuksia arvelet ympärillä olijoiden huomanneen? 

9. Haluaisitko päästä flow-tilaan uudelleen? 

10. Kerro flow-tilasi vahvuudesta, oliko se häiritsevä jotain muuta aktiviteettia 

kohtaan? 

11. Mihin flow-tila sinua mielestäsi johti, johtiko se esimerkiksi aktiviteetissa 

haluamaasi suuntaan, vai oliko sillä negatiivisia vaikutuksia? 

12. Kuvaile ylipäätään kokemustasi flow-tilasta, kerro mahdollisimman laajasti siitä, 

mitä itse olet mieltä kokemuksesta 

 

Mahdolliset stimulaatio metodit, sovittava etukäteen. 

Teemalliset rajat ja mahdollinen teema 

-Välitauko keskustelu, tulokset kerätään keskustelun lomassa 

-Pistokeskustelu, kerätään aineisto talteen mahdollisimman nopeasti 

-Mahdollisuuksien mukainen keskustelu, kerätään aineisto omista havainnoista ensin, 

keskustellaan mahdollisimman pian jälkeenpäin ja kerätään tutkimuksen osanottajalta 

saatava aineisto 

-Teema tulee keskittymään flow-ilmiöön poikkeuksetta, tähdätään yksilölliseen ja flow-

tilan vaikutuksiin 
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Liite C. Tarkkailun jälkeisen haastattelun kaavake 

Kuinka yleisiksi havaitsit flow-tilat päivän aikana? 

Milloin, missä ja mitä tehdessä, kuvaile tarkemmin? 

Miltä tuntui kokea flow-tilat näin jälkikäteen muisteltuna? 

Huomasitko yleisellä tasolla itse vaikutuksia flow-tilasta, negatiivisia, positiivisia, 

kuvaile? 

Onko mitään erityistä, joka jäi flow-tiloista mieleen, yhtenevää, eriävää? 

Huomasitko harmillisia vaikutuksia itse, jos huomasit, mitä ne olivat?  

Kerro yksityiskohtaisesti kokemuksistasi, niin laajasti kuin haluat 

Huomasitko positiivisia vaikutuksia itse, jos huomasit, mitä ne olivat? 

Kerro yksityiskohtaisesti kokemuksistasi, niin laajasti kuin haluat 

Huomasitko haluavasi uudestaan flow-tilaan kokemuksen jälkeen? 

Mitä mieltä olet päivästä, menikö johonkin enemmän aikaa, oliko jokin kohta erityisen 

nautittava 

Vapaata keskustelua flow-tilasta:  

-Kuinka koit sen tunteellisella tasolla?  

-Miten ja millä tavalla se mielestäsi vaikutti, mihin se vaikutti?  

-Vaikuttivatko käyttämäsi välineet flow-tiloihin? Helpottivat, vaikeuttivat, oliko 

vaikutusta? 

-Oliko jossain aktiviteetissa helpompi, tai vaikeampi päästä flow-tilaan? 

-Pääsitkö tilaan helpommin, kun olit jonkun kanssa, vai yksin? 

-Vaikuttivatko ulkoiset häiriöt mielestäsi flow-tilan vahvuuteen, tai kestoon? 

 

Teemalliset apuvälineet: 

-Vapaa keskustelu, pyritään keräämään mahdollisimman paljon aineistoa vielä lopusta 

-Aineiston läpikäynti tutkimuksen osanottajan kanssa, tarkoitus varmistaa havaintoja, tai 

poistaa valepositiivisia havaintoja 

-Johdatus, pyritään keräämään mahdollisesti lisää aineistoa yksityiskohtaisemmin 

ottamalla tietty osa päivästä erikoiseen tarkasteluun.  
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Liite D. Viikon aikana tehtyjen havaintojen 
itseraportointikaavake, heti flow-tilan jälkeinen 
havainnointi 

Mitä olit tekemässä? 

 

Missä olit? 

 

Missä tilanteessa olit, työ/vapaa aika? 

 

Mitä laitetta käytit, minkälaista laitetta? 

 

Jos käytit sovellusta, kuvaile sovellusta: 

 

Olitko yksin, vai jonkun seurassa? 

 

Jos olit jonkun seurassa niin: 

Mitä vaikutuksia ympärilläsi olijat havaitsivat? 

 

Kuvaile kokemustasi mahdollisimman tarkasti, ottaen huomioon erityisesti: 

Tekemäsi aktiviteetin haastavuus, tärkeys, taitotasosi aktiviteetissa. 

Tekikö aktiviteetin suorittaminen sinua iloiseksi, vai tunsitko jotain muita voimakkaita 

tunteita aktiviteetin aikana? 

 

Mitä flow-tilan negatiivisia, tai positiivisia vaikutuksia havaitsit? 

 

Keskityitkö tekemiseesi, huomioitko ympäristöäsi? 

 

Huomasitko ajankulua? 

 

Haluatko kokea aktiviteettia uudelleen? 

 

Ja mitä muuta mieleesi tulee aktiviteetistä: 
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Liite E. Viikon aikana tehtyjen havainnointien 
itseraportointikaavake, päiväkirja 

Kerro päivästäsi: 

Kuvaile tekemisiäsi, jäikö jotain mieleen, tai mielenpäälle? 

 

Missä oleskelit, tai kävit? 

 

Oliko keskittymisesi missään vaiheessa omasta mielestäsi korkealla? 

 

Teitkö mitään vaativampaa, kuin yleensä olet tottunut tekemään? 

 

Mikä oli miellyttävintä päivässäsi? 

 

Mikä oli ärsyttävintä päivässäsi? 

 

Käytitkö tänään teknologiaa, jos käytit, niin vastaa jokaiseen, kuvaile erityisesti flow-

tila kokemuksiisi liittyviä teknologian käytön tilanteita: 

 

Mihin? 

 

Havaitsitko ajankulua? 

 

Mitä siitä seurasi? 

 

Mitä olit tekemässä? 

 

Missä olit? 

 

Missä tilanteessa olit, työ/vapaa aika? 

 

Mitä laitetta käytit, minkälaista laitetta? 

 

Jos käytit sovellusta, kuvaile sovellusta: 

 

Jos olit jonkun seurassa niin: 

Mitä vaikutuksia ympärilläsi olijat havaitsivat? 

 

Kuvaile kokemustasi mahdollisimman tarkasti, ottaen huomioon erityisesti: 

Tekemäsi aktiviteetin haastavuus, tärkeys, taitotasosi aktiviteetissa. 

Tekikö aktiviteetin suorittaminen sinua iloiseksi, vai tunsitko jotain muita voimakkaita 

tunteita aktiviteetin aikana? 

 

Mitä flow-tilan negatiivisia, tai positiivisia vaikutuksia havaitsit? 

 

Keskityitkö tekemiseesi, huomioitko ympäristöäsi? 

 

Huomasitko ajankulua? 

 

Haluatko kokea aktiviteettia uudelleen? 
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Liite F. Tutkimuksen osanottajan ohjeistuskaavake 

Flow-tila on tila, johon päästään, kun haasteet ja taidot ovat tasapainossa. Flow-tilaan 

voi päästä missä tahansa aktiviteetissä missä kriteerit omalta osaltaan täyttyvät. Flow-

tilan voi kokea yksin, tai jonkun muun seurassa. Laitteisiin tässä tutkimuksessa on 

luettavissa kaikki elektroniset laitteet, joita saatat päivänaikana käyttää, jos tunnet 

kokeneesi flow-tilan, raportoi se. Elektronisiksi laitteiksi tässä tutkimuksessa luetaan 

kaukosäätimestä tietokoneisiin, eli elektroniset laitteet ylipäätään. 

 

Tässä listataan lyhyesti vaatimukset, ominaisuudet ja seuraukset flow-tilalle, jotta 

tutkimuksen osanottajat osaisivat näiden perusteella itse arvioida, onko flow-tila 

tapahtunut. Tämän dokumentin tarkoituksena on siis palvella tutkimuksen osanottajien 

itseraportoinnin aikana tukena sille, mitä tutkimuksen osanottajien tulee raportoida ja 

miten flow-tila voidaan havaita tapahtuneen. 

 

Tunnusomaiset vaatimukset, ominaisuudet, ja seuraukset: 

 

Vaatimukset: haastavuus, nopea palaute, haasteiden ja kykyjen tasapaino, usko omaan 

kykyyn vastata haasteeseen, tulosten täytyy olla näkyvissä 

 

Ominaisuudet: keskittymisen siihen mitä ollaan tekemässä, muiden ulkopuolisten 

ajatuksien kadottaminen. Yksilön teot ja ajatukset virtaavat virtaviivassa toistensa 

kanssa, ajantajun kadottaminen, positiivinen kokemus, nautinnollisuus, harhautuminen, 

ajantuhlaus ja riippuvaisuus.  

 

Seurauksia: parantunut oppiminen, teknologian käytön parantuminen, parempi 

työmotivaatio, tutkiva käytös, heikentynyt havainnointikyky ja mahdollisuus kokea se 

antisosiaalisessa kontekstissa, eli esimerkiksi aggressio. 

 

Jos yllämainituista kriteereistä ja ominaisuuksista täyttyy jokin osa, listaa osat 

raportissasi ja kuvaile niitä tarkemmin. Kuvauksiisi voit sisällyttää negatiiviset 

vaikutukset, joita olet havainnut. Kuvaile omia kokemuksiasi niin laajasti, kuin sillä 

hetkellä pystyt ja palaa tarvittaessa myöhemmin muistiinpanojesi äärelle tarkistamaan 

oletko kokenut flow-tilan.  
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Liite G. Tutkimuksen osanottajan ymmärtämisen 
testauskaavake 

Mikä on flow? 

 

Mitkä ovat flow-tilan vaatimukset? 

 

Mitkä ovat flow-tilan ominaisuudet? 

 

Mitkä ovat flow-tilan seuraukset? 

 

Mitä tulee raportoida, ja kuinka? 

 

Mihin keskitytään raporteissa? 
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Liite H. Taulukko 1 yhteenveto flow-tilan 
vaatimuksista, ominaisuuksista ja seuraamuksista. 

 

Vaatimukset Ominaisuudet Negatiiviset 

ominaisuudet 

Seuraamukset 

Haasteiden ja 

taidon 

tasapaino 

Äärimmäinen 

keskittyminen 

Harhautuminen Parantunut 

oppiminen 

Haastavuus Muiden mietteiden 

kadottaminen 

Ajantuhlaus Teknologian 

käytön 

parantuminen 

Nopea 

palaute 

Tekojen ja 

tietoisuuden 

yhdistyminen 

Riippuvuus Parempi 

työmotivaatio 

Usko omaan 

kykyyn 

vastata 

haasteeseen 

Ajantajun 

kadottaminen 

Heikentynyt 

havainnointikyky 

Tutkiva käytös 

Tulosten 

täytyy olla 

näkyvissä 

Positiivinen kokemus Mahdollisuus 

kokemiseen 

antisosiaalisessa 

kontekstissa 

 

Haasteiden ja 

taitojen 

nouseminen 

Nautinnollisuus   
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Liite I. Taulukko 5 yhteenveto positiivisista ja 
negatiivisista löydöksistä 

  

Positiiviset Negatiiviset 

Syvä keskittyminen Turhautuminen 

Parantunut motivaatio Antisosiaalisuus 

Nautinnollisuus Ajantuhlaus 

Parantunut käyttökokemus Havainnoinnin heikkeneminen 

Parantunut suorituskyky Aggressio 

Parantunut oppiminen Tärkeiden asioiden unohtaminen 

Ajantajun hämärtyminen Riippuvuus 

Muiden aatteiden kadottaminen Riippuvuuden kehitys 

Positiivinen yksilöllinen kokemus  

 

 


