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Tiivistelmä 

Tämä pro gradu -tutkielma on laadullinen sisällönanalyysi Nykytunteen 

museon vierailukokemuksista ja vierailukokemuksen herättämistä 

tunteista. Nykytunteen museo on valtioneuvoston kanslian julkaisema 

virtuaalinen museo, joka tallentaa koronapandemiaan liittyviä tunteita ja 

kannustaa museossa vierailevaa reflektoimaan omia tunteitaan 

koronakriisin alkuaikoina. 

 

Työn lähtökohtia ovat erilaiset tunteiden muodostumisen teoriat, 

kokemuksen tutkimuksen piirteet, henkisen kriisinkestävyyden, resilienssin 

käsitteet ja palvelumuotoilun tarinallistamisen menetelmät. 

Teemahaastatteluilla kerättyä aineistoa analysoidaan laadullisella 

sisällönanalyysilla. 

 

Tuloksena on, että Nykytunteen museo onnistuu herättämään vierailun 

aikana erilaisia tunteita, vierailu vahvistaa omien tunteiden reflektointia. 

Virtuaalinen toteutus on onnistunut luomaan museomaisen ympäristön. 

Nykytunteen museo vahvistaa yksilön kokemusta yhteisistä 

koronapandemian alkuaikoina koetuista tunteista, jonka voidaan ajatella 

vahvistavan yksilön resilienssiä.  
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Summary 

This master's thesis uses qualitative research methods to investigate the 

experiences of visiting the Museum of Contemporary Emotions and the 

emotions it evokes. The Museum of Contemporary Emotions is a virtual 

museum, published by the Prime Minister’s Office, recording emotions 

related to the corona pandemic and encouraging its visitors to reflect on 

their own emotions during the corona pandemic. 

 

The premises of the thesis are various theories of the formation of 

emotions, experience research, the concepts of resilience and empathy 

and methods of service design storification. The material collected 

through theme interviews is analyzed using phenomenological-

hermeneutic methods, and the analysis is carried out with the help of a 

hermeneutic framework. 

 

The result is that the Museum of Contemporary Emotions strengthens the 

reflection of visitor’s own feelings and that the virtual implementation has 

succeeded in creating a museum-like environment. The Museum of 

Contemporary Emotions strengthens the individual's experience of 

shared feelings, which can be thought to strengthen the individual's 

resilience. 
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1. Johdanto 

1.1 Aiheen valinnan taustaa 

Koronapandemia on vaatinut yhteiskunnaltamme uusien toimintatapojen 

luomista ja sopeutumista erilaisten rajoitusten värittämään elämään. Tämä 

pro gradu -tutkielma tutkii kokemuksia Nykytunteen museosta, joka on 

valtioneuvoston kanslian Suomi toimii -hankkeen julkaisema virtuaalinen 

museo. Nykytunteen museon tavoitteena on toimia kokemuksien peilinä 

ja kannustaa kävijää pohtimaan omia tunteitaan koronapandemian 

alkuvaiheessa vuonna 2020. Olen työskennellyt valtioneuvoston kansliassa 

koronakriisin aikana, ja erityisesti Nykytunteen museon parissa sen 

alkuhetkestä lähtien, ja tämän työn on tarkoitus selvittää, millaisia tunteita 

vierailukokemus Nykytunteen museossa herättää. 

 

Tässä tutkielmassa Covid-19-taudin aiheuttamaan maailmanlaajuiseen 

pandemiaan viitataan koronapandemiana tai koronakriisinä, koska ne ovat 

yhtenäisiä Nykytunteen museossa käytettyjen termien kanssa. Tutkielman 

aihe keskittyy taudin aiheuttamien seurausten käsittelyyn, joten ei ole 

tarpeen viitata virukseen tai tautiin niiden eksakteilla nimillä SARS-CoV-2 

tai Covid-19. Käytän koronapandemiaa yleisterminä, jolla viittaan taudin 

leviämisen estämisen seurauksiin. Koronakriisi-termiä käytän pääosin 

kuvatessani valtionhallinnon toimintaa. Kriisi-sanan käyttäminen on 

mielestäni perusteltua viitatessa kevään 2020 tapahtumiin, jolloin 

valtionjohto pyrki estämään taudin leviämistä kriisinhallinnan keinoin. 

 

Valtioneuvoston kanslian rooli koronakriisin päätöksenteossa on ollut 

keskeinen koronapandemian alkuhetkistä saakka. Koronakriisin aikana 
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valtioneuvoston kanslia on asettanut Covid-19-koordinaatioryhmän, jonka 

tehtävänä on viedä toteutukseen valtioneuvoston tekemät päätökset 

koronavirusepidemian hillitsemiseksi ja koordinoida ministeriöiden välistä 

yhteistyötä. Koordinaatioryhmän lisäksi valtioneuvoston tilannekeskus 

velvoitettiin seuraamaan koronavirustilannetta ja kanslian alaisuuteen 

perustettiin operaatiokeskus (Valtioneuvosto 2020a.) Näiden 

toimenpiteiden lisäksi valtioneuvoston kanslia on asettanut erilaisia 

työryhmiä ja muun muassa antanut tilastokeskukselle toimeksiannon 

Kansalaispulssi-kyselyn toteuttamisesta. Kyselyä on toteutettu kolmen 

viikon välein huhtikuusta 2020 alkaen (Valtioneuvoston kanslia 2020b). 

 

Pääministeri Sanna Marin ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö asettivat 

Suomi toimii- viestintähankkeen huhtikuussa 2020. Tuolloin viestintähanke 

perustettiin, jotta toisia tukeva, kannustava ja kriisitilanteessa toimiva 

yhteiskunta tehdään näkyväksi (Valtioneuvosto 2020b.) Keväällä 2021 

Suomi toimii-viestintähankkeeseen perustetiin oma strategisen viestinnän 

tiimi, ja silloin hankkeen tehtäväksi lueteltiin koronakriisin valtakunnallisen 

ja alueellisen viestintäyhteistyön tukeminen (Valtioneuvosto 2021a). 

Viestintätieteiden tohtori Salli Hakala ja filosofian tohtori Aino Ruggiero 

kuvailevat Suomi toimii-hankekokonaisuuden edustavan uudenlaista tapaa 

tehdä kriisiviestintää, olevan laajuudeltaan historiallinen ja läpäisevän 

yhteiskunnan eri osa-alueet (Hakala & Ruggiero 2022). 

 

Nykytunteen museo on osa valtioneuvoston kanslian Suomi toimii-

hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa ihmisten kriisinkestävyyttä, 

vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja arjessa jaksamista edistävien 

viestintätekoja (Valtioneuvosto 2021b.) Idea Nykytunteen museosta syntyi 

syksyllä 2020 vastaamaan tarpeeseen, jossa sanoitetaan kriisin eri vaiheita 
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ja tallennetaan kansalaisten tunteita poikkeuksellisen ajanjakson aikana. 

Nykytunteen museon toteuttanut mainostoimisto hasan & partners 

alihankkijoidensa kanssa. Hasan & partners on suunnitellut museon 

konseptin, ulkoasun ja tehnyt teknisen toteutuksen alihankkijoidensa 

kanssa yhteistyössä Suomi toimii-tiimin kanssa. Nykytunteen museo 

lanseerattiin lokakuussa 2021 ja se on tiedettävästi ensimmäinen 

virtuaalinen museo, joka keskittyy vierailijoiden tunteiden keräämiseen. 

Tunteita on kerätty tutkimalla tilastoja, hakutrendejä, kansalaisten 

kulutuskäyttäytymistä, järjestöjen tutkimuksia, verkossa nousseita ilmiöitä 

ja ihmisten käyttäytymistä kuvaavia uutisia (Valtioneuvosto 2021c). 

 

Tämän pro gradu -työ keskittyy vierailukokemukseen Nykytunteen 

museossa ja vierailun herättämiin tunteisiin. On hyvä pitää mielessä, että 

koronakriisi on kohdellut eri ihmisryhmiä hyvin erilaisella tavalla, joten on 

häilyvää, voiko kriisiä kutsua kollektiiviseksi kokemukseksi. Toisaalta 

koronapandemia on koskettanut ihmisiä globaalisti. Nykytunteen museon 

ilmiöt ja tunnesivut perustuvat asiantuntijatietoon ja esimerkiksi 

hakukonetrendeihin, joten voi olettaa, että jokaisella Suomessa asuvalla 

on johonkin ilmiöön samaistumispintaa. 

 

Koronakriisi on asettanut julkisen hallinnon viestijät uudenlaisen haasteen 

eteen: samalla kun pitää viestiä kriisin hoitoon liittyvistä 

terveysturvallisuusohjeista, rajoituksista ja lainsäädännön etenemisestä, 

pitää ylläpitää ja rakentaa kansalaisten resilienssiä. Nykyisessä 

pirstaloituneessa mediayhteiskunnassa vastaavaa koko maailmaa 

koskettavaa kriisiä ei ole aiemmin nähty. Siksi on tärkeää tarkastella julkisin 

varoin toteutetun Nykytunteen museon vierailukokemusta. 
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Virtuaalisena museona Nykytunteen museon keskeinen osa on sen 

käyttökokemus, ja kiinnostavaa onkin, kuinka museomaisena 

haastateltavat museon kokevat ja onnistutaanko museokokemuksen 

luomisessa virtuaalisesti. Käyttäjälähtöinen suunnittelu on ollut 

muotoilussa pitkään trendinä, ja Mattelmäen mukaan ihmistä tarkastellaan 

ensisijaisesti tunteellisena kokijana, eikä järkevästi toimivana käyttäjänä 

(Mattelmäki 2006, 20). Käyttäjäkokemus-käsite laajentaa perinteistä 

käytettävyyden käsitettä, kun mukaan otetaan käyttäjän tunteet, motiivit ja 

tarpeet. (Sinkkonen, Kuoppala, Parkkinen & Vastamäki, 2006, 248). 

 

Nykytunteen museon tavoite on kertoa tarina suomalaisten 

koronakokemuksesta. Palvelumuotoiluun tarinallistamisen menetelmiä 

kehittänyt Anne Kalliomäen mukaan jokainen välittää käyttäjilleen 

kokemusta tarinan muodossa. Tarinoissa ovat käytössä kaikki kerronnan 

keinot: kuva, ääni, valaistus, dialogi ja musiikki. (Kalliomäki, 2014, 6). 

 

Syventymällä laadullisin menetelmin Nykytunteen museon 

vierailukokemukseen tuotan ymmärrystä julkisten palveluiden toiminnasta 

poikkeuksellisessa tilanteesta ja selvitän, onnistuuko kuvitellun yhteisön 

rakentaminen virtuaalisesti. Nykytunteen museo kertoo omanlaisensa 

tarinan poikkeuksellisesta ajasta ja se ei mukaile perinteisiä virtuaalisia 

toteutustapoja. Kyse on siitä, onko Nykytunteen museon kertoma tarina 

onnistuttu muotoilemaan samaistuttavaksi, ja koetaanko vierailun aikana 

samaistumisen tunteita ja osallisuutta yhteiskuntaan. Julkisella sektorilla 

on palvelumuotoilusta hyviä esimerkkejä, ja Nykytunteen museo laajentaa 

tätä näkemystä hyödyntämällä tarinallistamista ja erilaisia taiteen muotoja. 

Kulttuuri- ja taide-elämyksillä on tutkitusti terveysvaikutuksia niillä, 

vahvistetaan yhteisöön kuulumista (Hyyppä, 2007, 158.) Erityisesti taiteen 
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avulla voidaan käsitellä myös negatiivisia tunteita, ja tavoittaa psyyken 

tiedostamattomia kerroksia tavalla, jossa taidekokemus kannattelee, eikä 

revi tai hajota (Sakari, 2007, 103–104.) 

1.2 Tutkijapositio  

Jokaisella tutkijalla on jonkinlainen esiymmärrys kohteestaan. Yleistettynä 

esiymmärryksellä tarkoitetaan samaan maailmaan asettumista teoksen 

kanssa. (Anttila, 2006, 305). Kokemuksen tutkijan työssä vaikuttavat silloin 

joko tiedostamatta tai tiedostaen hänen aiemmat kokemuksensa ja 

ennakko-oletuksensa. Niistä ei tule pyrkiä vapautumaan, vaan ne tulee 

tiedostaa ja niitä tulee hyödyntää tutkimuksessa (Tökkäri, 2018). 

 

Kokemustani koronapandemiasta värittävät työnteko, pelko 

sairastumisesta ja taudin levittämisestä, sekä turhautuminen suunnitelmien 

tekemisestä ja perumisesta. Luonteeltani olen hyvin empaattinen ihminen 

ja olen koronapandemian aikana kantanut huolta muiden sairastumisesta 

ja lasten ja nuorten jaksamisesta eristyksen keskellä. 

 

Suhteeni Nykytunteen museoon on hyvin läheinen työtehtävieni kautta. 

Olen ollut merkittävästi mukana suunnitteluvaiheesta lähtien: ideoimassa 

museon sisältöjä, auttanut teknisessä toteutuksessa ja ääninäytellyt 

muutaman tunnesivun tekstit. Nykyisiin työtehtäviini kuuluu museon 

jatkokehitystä ja markkinointia. Tämä esiymmärrykseni toimi osittain 

motivaationa tämän tutkimuksen tekemiselle, koska oma kokemukseni 

museosta on kovin arkinen: olen klikkaillut museon läpi useita kertoja eri 

kielillä testaten eri toimintoja ja etsien ladontavirheitä. Motivaationi tämän 

tutkimuksen tekemiseen kumpusi siitä, että halusin ymmärtää, millaiselta 

Nykytunteen museo näyttäytyy tavalliselle vierailijalle. Työskentelin 
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ensimmäisenä koronakeväänä 2020 valtioneuvoston kansliassa, mikä 

määritti hyvin paljon omaa kokemustani koronapandemiasta. Vuosi 2020 

oli hyvin työntäyteinen, ja yleensä työtehtävät vaativat läsnäoloa, joten en 

voi täysin samaistua koronapandemiaan liitettyyn etätyöhön tai kotona 

tylsistymiseen. Samoin muut museon aikajanakohdat tuntuivat aluiksi 

vieraalta, kun omat muistikuvani vuodesta 2020 liittyvät pitkälti töiden 

tekemiseen ja pääsykokeisiin opiskeluun. Lisäksi olen vieraillut 

ensimmäisen kerran Nykytunteen museon demoversiossa, jossa oli vielä 

toiminnallisia puutteita, joten oman ensikokemukseni ei ole verrattavissa 

haastateltavien kokemukseen. 

1.3 Nykytunteen museo 

1.3.1 Nykytunteen museon toimintamalli 

Nykytunteen museo on virtuaalinen kokemus, jossa jokainen voi vierailla 

verkossa. Museossa vierailija selaa aikajanaa pitkin kevään 2020 

tapahtumia, ja voi itse vaikuttaa, mihin ilmiön takana oleviin tunteisiin 

tutustuu tarkemmin. Tässä alaluvussa avaan yksityiskohtaisesti 

Nykytunteen museossa olevien eri elementtien roolia. Nykytunteen 

museossa aikajanalle on asetettu erilaisia ilmiöitä, joiden ympärille 

sijoittuu ilmiöön liittyviä tunnesivuja. Tunnesivua klikatessaan käyttäjä 

pääsee syventymään kyseiseen tunteeseen, ja siihen liittyvään tarinaan. 

Tunnesivulla vierailija saa tietoa ilmiöstä, kuulee ääneen luetun ja 

kirjoitetun tarinan, joka kuvaa ilmiötä, sekä asiaan liittyvää tilastotietoa ja 

asiantuntijan tieteellisen taustoituksen ilmiölle videolla. Ilmiökohtia 

aikajanalla kuvittavat poikkeustila 2020-projektiin kuuluvat valokuvat. 

Poikkeustila 2020-projektiin osallistui Suomesta ja ulkomailta yli 160 

valokuvaajaa, jotka dokumentoivat poikkeuksellista ajanjaksoa 75 
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vuorokauden ajan (Waselius & Shakya, 2021, 4). 

Nykytunteen museossa oli aineiston keruun hetkellä 

12 ilmiötä, joiden ympärille on rakennettu yhteensä 

28 tunnesivua. 

 

Kun tunnesivu (kuvio 1.) avautuu ruudulle, kuuluu 

jokin tunteelle sävelletty kappale. Ensimmäisenä on 

tunnelmateksti, joka luetaan myös ääneen. Kutsun 

tässä tutkielmassa musiikkikappaleita ja 

tunnelmatekstejä yhdessä äänielementeiksi. 

Tunnelmateksti on kirjoitettu ja puhuttu ääneen 

yksilön näkökulmasta. Kun vierailija selaa 

tunnelmatekstin alapuolelle, näkee hän taustoitusta 

ilmiön yleisyydestä kuvattuna animoituna graafina ja 

tekstinä. Tämän jälkeen tunnesivulla on 

asiantuntijan video, joka taustoittaa ilmiötä 

tieteellistä näkökulmasta. Videon jälkeen vierailija 

voi antaa äänestää tunnetilaa, jota tunsi tunnesivulla 

kuvatun ilmiön aikana (kuvio 2.). Äänestyksen jälkeen vierailija näkee 

äänestyksen tulokset, eli miten muut museon kävijät ovat samassa 

kohdassa äänestäneet. Tunnetilat, jotka ovat äänestyksessä mukana, ovat 

sekundäärisiä tunteita johdettuna tunnesivun päätunteesta, esimerkiksi 

vauvakupla-tunnesivulla päätunne on hämmennys, ja sekundääriset 

tunteet ovat kiihkeys, jännitys, innokkuus ja lisäksi on vaihtoehtona valita 

“en osaa sanoa” tai “muu tunne”. 

 

Kuvio 1: esimerkki 

tunnesivun yksilön 

tarinasta ja datasta 
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Nykytunteen Museon lopussa on mahdollista 

kirjoittaa itselleen tulevaisuuteen kirje, joka 

tietyn ajan jälkeen lähetetään vierailijan 

sähköpostiin. Kirjeen voi lisäksi halutessaan 

sisällyttää osaksi kansallisarkiston 

tutkimusaineistoa ja julkaista Nykytunteen 

museon sivuilla muiden luettavaksi. Näiden 

kirjeiden sisältöä ei huomioida tässä 

tutkimuksessa, koska ne keskittyvät 

henkilökohtaisiin kokemuksiin koronakriisistä, 

eivätkä kokemukseen vierailusta Nykytunteen 

museossa. 

 

Koronakriisin tunteiden tallentamisen lisäksi 

Nykytunteen museo tavoittelee museomaista kokemusta, vaikka museon 

toteutus on kokonaan virtuaalinen. Kiinnostavaa onkin, miten 

haastateltavat kokevat museon, tuntuuko vierailu virtuaalimuseossa 

samankaltaiselta kuin fyysisessä museossa. Kysymys virtuaalisen 

museokokemuksen luomisesta on kiinnostava, koska koronapandemian 

aikana erilaisten virtuaalisten toteutuksien ja toimintatapojen kysyntä on 

lisääntynyt. Museoviraston vuosikertomuksen mukaan vuonna 2020 75 % 

ammatillisista museoista kehitti tai otti käyttöön yleisöille suunnattuja 

digitaalisia palveluita (Museovirasto 2021.) 

 

Perinteisessä museovierailussa keskeistä on vuorovaikutus tilan, teoksien 

ja näyttelyvieraan välillä (Sakari, 2007, 103). Näyttelytiloilla on selkeät 

tarkoituksensa ja ennalta määritetyt toimintamallit. Näyttelyn vierailija on 

henkisesti valmistautunut kokemaan tilassa olevat taideteokset, ja muut 

Kuvio 2: esimerkki tunnesivun alaosan 

tunneäänestyksestä 
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kuraattorin tekemät järjestelyt esimerkiksi kulkusuuntiin liittyen. (Sakari, 

2007, 103). Perinteisessä mielessä museoiden rooli on kokoelmien 

hallinta, mutta varsinkin useat Nykytaiteen museot pyrkivät dialogiin ja 

kohtaamispaikoiksi (Sakari, 2007, 104). Nykytunteen museo on verkkosivu, 

jossa vuorovaikutus tapahtuu näyttöpäätteen kautta, eikä koettavaa 

fyysistä tilaa ole. Tämä jättää myös pois tunnelman luomisessa keskeisiä 

aisteja, kuten kosketuksen ja tilan tunnun, tuoksut ja maun. 

 

Suomessa asuvat ja suomalaisiksi itsensä kokevat ovat moninaisuudessaan 

Nykytutunteen museon kohderyhmä. Itse ajattelen, että tulevaisuudessa 

digitaaliset ratkaisut voisivat olla avainasemassa kohderyhmän 

tavoittamisessa, kun huomioidaan alueelliset etäisyydet. Valtionhallinnon 

viestintäsuosituksen mukaan viestinnän tehtävänä on tukea demokratian 

toimivuutta, kansalaisten oikeuksien toteutumista ja yhteisöjen ja yritysten 

toimintaa. (Valtioneuvosto 2016). Poikkeuksellisen ajan viestintätuotetta 

on tarpeen tutkia, jotta voidaan varautua paremmin tuleviin kriiseihin. 

Arjessa eteen tulevien tilanteiden ja häiriötilanteiden hallinta edellyttää 

viranomaisilta ennakointia, varautumista ja joustavuutta. Jotta toiminnassa 

ja viestinnässä onnistutaan, viranomaisten on tunnettava ihmisten tarpeet, 

odotukset ja median käyttötavat sekä tunnistettava uudenlaisia 

yhteiskunnallisia ilmiöitä (Valtioneuvosto 2019). Tämä pro gradu -työn 

tavoite on osaltaan selvittää, onko oikeanlaista tunnistamista edellä 

mainituista tarpeista ja mediankäyttötavoista tapahtunut Nykytunteen 

museon osalta. 

 

1.3.2 Kuviteltu yhteisö ja anonyymin yhteisöllisyys 
Nykytunteen museon kohderyhmän voidaan ajatella ihannetilanteessa 

oleva kuviteltu yhteisö. Käsitteen on määritellyt politiikantutkija Benedict 
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Anderson, ja se on keskeinen käsite yhteiskuntatieteiden ja viestinnän 

tutkimuksessa. Tiivistettynä Andersonin kuvitelluilla yhteisöillä tarkoitetaan 

kansakuntaa, joka on luonteeltaan poliittinen yhteisö ja rajallinen 

(Anderson, 2007.) Sanalla kuviteltu tarkoitetaan kansalaisten mielissä 

elävää yhteisöä, vaikka todellisuudessa kansalaiset eivät tunne kaikkia 

saman kansakunnan jäseniä. Kuviteltujen yhteisöiden käsitteen ajatus 

yhteisöllisyydestä liittyy ajan samanaikaisuuteen, jossa on helpompi 

hahmottaa samanaikaisia tapahtumia ja “tuntea tuntemattomia” 

esimerkiksi kirjallisuuden ja sanomalehtien kautta. Samanlaisia ihmisiä, 

jotka elävät samalla hetkellä jossain muualla, oli helpompi kuvitella. Niin 

kutsuttu “monikkojen maailman” tuoma aikakäsitys alkoi yleistyä 1800-

luvulla (Anderson, 2007.) 

 

Andersonin toinen tunnettu käsite on anonyymi yhteisöllisyys, joka syntyy 

esimerkiksi sanomalehtien avulla: henkilöt lukevat samaan aikaan samaa 

uutista eri paikoissa, ja vaikka he eivät koskaan tapaa, he pystyvät 

kuvittelemaan jonkun toisen lukemassa lehden samaa uutista (Pakkasvirta, 

2019). Tästä Anderssonin käsitteestä on johdettu myös kuvitellun 

yhteisöllisyyden käsite. Se tarkoittaa sitä, miten mielikuvat, symbolit, 

tarinat ja teoriat rakentavat käsitystä, keitä me olemme, keitä meihin 

kuuluu, minne olemme menossa, mikä meitä uhkaa ja mikä on meille 

mahdollista. Nykytunteen museo keskittyy kertomaan ja keräämään 

tunteita yhteiskunnallisen toimijan toimesta ja vaikka se ei suoraan 

viittaakaan Andersonin käsitteisiin, tarjoavat nämä käsitteet kiinnostavan 

näkökulman aineiston tarkasteluun. 
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1.3.3 Nykytunteen museon tunneteoria 

Nykytunteen museo perustuu Paul Ekmanin tunneteoriaan kuudesta 

perustunteesta. Perustunteet ovat olennainen osa Nykytunteen museon 

rakennetta: selatessaan aikajanaa kävijä näkee pandemian eri vaiheita, 

jotka ovat luokiteltu näiden kuuden perustunteen mukaan. Klikatessaan 

yksittäistä tunnesivua aikajanalla käyttäjä näkee tunteelle nimetyn värin ja 

kuulee tunteelle sävelletyn musiikin. Sivun alaosassa käyttäjä voi äänestää 

nimettömästi tunnetta, jota hän koki kyseisen ilmiön aikana, ja 

äänestyksen jälkeen hän näkee muiden vastaukset.  

 

Perustunteita on kuusi: viha, ilo, pelko, inho, suru ja hämmästys (Ekman, 

2007.) Nummenmaan mukaan nämä ovat osa aivojen tunnejärjestelmiä, 

jotka hoitavat omanlaistaan puolustustehtävää, ja niitä on paikallistettu 

ihmisten sekä eläinten aivoista (Nummenmaa, 2017). 

 

Tunteita voi luokitella useiden erilaisten mallien mukaan, vaikka monet 

niistä rakentuvatkin Ekmanin perustunteiden määrittelyn varaan. Monet 

tutkijat pitävät perusteltuna tunteita, joiden fyysiset ilmenemismuodot 

ovat selkeästi tunnistettavissa, ja voidaan määritellä perustunteiksi 

(Pihkala, 2019, 23.) Perustunteiden tarkasta määrästä on kuitenkin yhä 

erimielisyyksiä, ja on erilaisia teorioita, joiden tunneluettelot ovat 

laajempia (Pihkala, 2019, 23). Tunteisiin pitäisi suhtautua ulottuvuuksina ja 

ryhminä, pääryhminään Ekmanin nimeämät tunteet. Ryhmät toimivat 

maamerkkeinä tunteiden loputtomalla kentällä, ja näistä maamerkeistä 

lukemattomat muunnelmat säteilevät ulospäin (Goleman, 1997, 342.) 

 

Perustunteiden teoriaa on erityisesti kyseenalaistaneet 

konstruktionistisesti suuntautuneet tunnetutkijat, jotka mieltävät tunteet 
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kulttuurisidonnaiseksi ja kielellisiksi ilmiöiksi. Heidän mukaansa tunteiden 

ja niiden tutkimuksen riippuvan ihmisen omakohtaisesta kokemuksesta, 

tähän vaikuttaa myös kulttuurin omat säännöt, jotka vaihtelevat eri 

puolella maailmaa (Kokkonen, 2010, 132). 

 

Pihkalan mukaan kaksiosaisessa jaossa positiiviseen ja negatiivisiin 

tunteisiin on suuria vaaroja. Niin kutsuttujen kielteisten tunteiden 

myönteiset vaikutukset jäävät helposti huomaamatta, ja että positiivisia 

tunteita aletaan pitämään hyvinä tunteita, ja negatiivisia pahoina, joita 

tulisi välttää, jolloin tunteiden kertoma tärkeä viesti unohtuu helposti. 

(Pihkala, 2019, 23).  

1.4 Tutkielman rakenne 

Olen edellä perustellut, miksi Nykytunteen museon herättämien tunteiden 

tutkiminen on tärkeää. Luvussa kaksi avaan tutkielman teoriapohjaa ja 

keskeisiä käsitteitä. Luvussa kolme kuvaan tutkimusasetelman ja 

tutkimuskysymyksen, ja luvussa neljä syvennyn tutkielman menetelmiin. 

Luvussa viisi esittelen tutkimuksen tulokset. 
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2. Tunteiden muodostuminen ja 

vierailukokemus 

2.1 Keskeiset tunneteoriat ja kokemuksen käsite 

Tässä luvussa käsittelen tunteisiin ja kokemuksiin liittyviä peruskäsitteitä ja 

teorioita, jotka selittävät mahdollisia Nykytunteen museon aiheuttamia 

tunnereaktioita. Luku ei ole täydellinen listaus kaikista tunteisiin liittyvästä 

tutkimuksesta, eikä ota kantaa tunteiden fysiologiseen vaikutukseen, 

koska Nykytunteen museo on virtuaalinen kokemus, ja haastattelut on 

tehty etäyhteydellä. Tutkimuskysymyksen kannalta on kuitenkin tärkeää 

ymmärtää, miten tunteet muodostuvat ja millaisia haasteita niiden 

tunnistamiseen ja sanoittamiseen liittyy. 

 

Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus, ja ymmärtääksemme 

ihmistä tunteiden kokijana, on huomioitava jokainen ulottuvuus. Ihmisen 

psyykkinen olemus käsittää ihmisen kognitiiviset toiminnot, joita ovat 

ihmisten tunteet, motiivit ja tiedonkäsittely. Tiedonkäsittely tarkoittaa 

havaitsemista, oppimista, muistia ja ajattelua. Fyysinen ulottuvuus 

tarkoittaa ihmisen aisteja, hermostoa, lihaksia ja muuta 

elimistöä.  Sosiaalinen ulottuvuus täydentää kahta edellistä ja ohjaa 

yksilön toimintaa sosiaalisten suhteiden, kielen ja kulttuurin kautta 

(Eronen, ym. 2006). 

 

Kulttuuritutkija Sara Ahmedin mukaan tunteita koskevien teorioiden voi 

luonnehtia jakautuvan kahteen joukkoon sen mukaan, nähdäänkö niiden 

kytkeytyvän pääosin fyysisiin tuntemuksiin vai kognitioon (Ahmed, 

2018,14). Aivotutkija Lauri Nummenmaa määrittää tunteet (psykologi R.B. 

Zajoncia mukaillen) ihmisen ulkoisen ja sisäisen maailman tulkeiksi. 
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Tunteet värittävät jokaista hetkeämme, ne ovat läsnä kaikkialla ja edellytys 

kaikelle tekemiselle (Nummenmaa, 2019,11). Tutkijatohtori Panu Pihkalan 

mukaan tunne on energiaa, joka ilmaisee, että tilanteessa on jotain 

merkittävää. Tunne kertoo siitä, mikä koetaan tärkeäksi. (Pihkala, 2019, 

19). 

 

Tunteiden muodostumisessa keskeisessä osassa ovat aistit, jotka välittävät 

meille tietoa ympärillämme olevasta maailmasta. Aivomme vastaanottavat 

aistikuvia ja tulkitsevat viestit, josta muodostuu yhtenäinen kuva 

maailmasta. Varsinainen havaintokokemus syntyy vasta aivoissa. 

(Sinkkonen, ym. 2006, 70). Tunteet syntyvät henkilön tavoitteista, 

tarpeista, odotuksista ja suunnitelmista, tai tapahtumista ja aistimuksista 

(Sinkkonen, ym. 2006, 251). Tunteisiin liittyy myös tunnehavaitsemisen 

käsite, joka tapahtuu yhdellä kertaa, kokonaisuutena, hukkaamatta aikaa 

pohdintaan ja erittelyyn. Johonkin ärsykkeeseen reagoidaan siis ensin 

tunnehavaitsemisen kautta, ja sen jälkeen vasta järjellä, tunteet voivat olla 

virheellisiä ja epätarkkoja, koska tavoitteena on reagoida 

ensivaikutelmaan ja kokonaiskuvaan. Tämän jälkeen vasta järki ehtii 

reagoimaan (Goleman, 1995, 344).  

 

Tunteet vaikuttavat myös ihmisen kognitiiviseen tiedonkäsittelyyn, ne 

säätelevät sitä mihin suuntaamme huomiomme: muistin toimintaan, 

tarkkaavaisuuteen, päätöksentekoon, mielialaan, toimintavireyteen ja 

kanssakäymiseen toisten ihmisten kanssa. (Sinkkonen, ym. 2006, 251). 

Ihmisen mielialalla on myös vaikutus tunteisiin. Mielentila voi syntyä 

tunteesta, jolloin mielentilaa vastaavat tunteet ovat herkemmässä. 

Mielentila vaikuttaa ihmisen käytökseen kuten tunnekin, ja kognitiivisiin 



19 

toimintoihin. Tutkittaessa henkilön tunteita jostakin palvelusta, on 

mielialaa vaikeaa eristää tunteista (Sinkkonen, ym. 2006, 251.) 

 

Tutkittaessa tunteita on huomioitava myös haasteet tunteiden 

nimeämisessä. Nummenmaan mukaan tunteiden tunnistaminen ja 

nimeäminen on kaksiosaista: tunteet osaat nimetä mielen tiedostetulta 

osalta, mutta tunteet ulottuvat paljon syvemmälle tiedostamattomaan 

mieleen. Sama koskee erityisesti tunteiden sanoitusta, sanat ovat aina 

vaillinaisia, mutta usein ne antavat riittävän tarttumapinnan (Nummenmaa, 

2019, 25). 

 

2.2 Resilienssin, henkisen kriisinkestävyyden, empatian 

ja tarinallistamisen käsitteet 

Tutkielmani keskeisiä käsitteitä ovat erilaiset tunneteoriat, resilienssi ja 

henkinen kriisinkestävyys. Henkinen kriisinkestävyys on yksi yhteiskunnan 

turvallisuustrategian elintärkeistä toiminnoista, ja sillä tarkoitetaan 

yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan sekä kansakunnan kykyä kestää 

kriisitilanteiden aiheuttamat henkiset paineet ja selviytyä niiden 

vaikutuksista. Hyvä henkinen kriisinkestävyys edistää kriiseistä toipumista 

(Turvallisuuskomitea 2017). Yhteiskunnan turvallisuusstrategia on 

valtioneuvoston vuonna 2017 tekemä periaatepäätös, joka yhtenäistää 

varautumisen kansallisia periaatteita ja ohjaa hallinnonalojen varautumista. 

 

Henkiseen kriisinkestävyyden joustava toiminta yllättävissä tilanteissa on 

monitahoisen viestinnän aikaansaamaa (Hakala & Ruggiero 2022.) Yksi 

yhteisöllisen kriisinkestävyyden sopeutumista auttavista kyvyistä on 

viestintä ja vuorovaikutus, joka sisältää yhteisöllisen tarinankerronnan ja 
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kriisin syille ja seurauksille merkityksen antamisen (Hakala & Ruggiero 

2022.) 

 

Henkisen kriisinkestävyyden käsiteen sisarkäsite on resilienssi. Psykologi ja 

psykoterapeutti Soili Poijula esittelee teoksessaan resilienssille useita 

erilaisia määritelmiä, ja tässä työssä resilienssi tarkoittaa yksilötasolla 

hyvää sopeutumiskykyä stressaavissa tapahtumissa ja olosuhteissa. 

Resilienttien yksilöiden ja ryhmien erityispiirre on päättäväisyys hallita 

omaa kohtaloaan myös olosuhteissa, joita ne eivät voi hallita. Resilienteille 

ihmisille ja yhteisöille on ominaista myös kyky nähdä tai luoda merkitys 

vastoinkäymiselle tai kärsimykselle (Poijula, 2018, 17.) Hänen mukaansa 

resilienssi on suhteellista, ei absoluuttista, eikä se ole yleinen ominaisuus 

tai persoonallisuuden piirre, sosiaalista pätevyyttä tai pelkästään 

mielenterveyttä (Poijula, 2018, 19, 123.)  

 

Yhteisöiden lisäksi kriisinsietokykyä voidaan tarkastella laajemmin 

prosessina yhteiskunnassa. Henkiseen ja materiaaliseen kriisinsietokykyyn 

on lisättävä yhteiskunnan mukautuva oppimiskyky ja pitkän aikajänteen 

positiivisia palautumista edistäviä piirteitä. Prosessina resilienssi koostuu 

kriisin akuutin vaikutuksen sietokyvystä, sen jälkeisestä toimintakyvyn 

ylläpitämisestä ja yksilöiden ja yhteisöiden kyvystä mukautua kriisin 

jälkeiseen uuteen tilanteeseen. (Juntunen & Hyvönen, 2020). Suomessa 

resilienssiprosessia hahmotetaan ennemmin lineaarisesti, kuin 

dynaamisesti. Vastustuskykyä ja toimintakykyä hahmotetaan erillisenä 

vaiheena toipumisesta, vaikka kriisinaikaisten toimien vaikutukset 

koettelevat luottamusta päätöksentekojärjestelmäämme ja virallisia 

informaatiolähteitä kohtaan mukautuvan oppimisen kautta (Juntunen & 

Hyvönen, 2020). 
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Nykytunteen museon tavoite on olla kansalaisille väline 

koronapandemiasta aiheutuneiden tunteiden reflektointiin elämyksellisellä 

tavalla. Reflektiolla tarkoitetaan sellaista mielen toimintaa, jossa mieli 

kääntyy omaan sisimpäänsä tavalla tai toisella. 1200-luvulta asti on ollut 

näkemys, että mieli ei voi suoraan nähdä omaa toimintaansa. (Anttila, 

2006, 78.) Omien tunteiden ymmärtäminen ja reflektointi on osa yksilön 

resilienssiä. Nykytunteen museo antaa merkitykset koronapandemian 

ensimmäisille vuosille ja tarjoaa työkalun reflektointiin. 

 

Tutkimuskysymyksen kannalta oleellinen käsite on myös empatia, koska 

Nykytunteen museon oletuksena on samaistuminen tunnesivuilla 

kerrottuihin tarinoihin. Empatialla tarkoitetaan kykyä havaita ja päätellä 

toisen ihmisen tunteita, ilman että tuntee niitä tunteita itse (Aaltola & 

Keto, 2018.) David Humen mukaan empatia on jaettavissa kahteen osaan: 

kognitiiviseen ja affektiiviseen empatiaan, ja molempien syntymiseen 

tarvitaan liikettä, joka alkaa toisen kehollisen muutosten havainnoinnista, 

josta muodostamme idean tai ajatuksen kyseisestä tunteesta ja lopuksi 

idea tai ajatus kulkeutuu omaan kehoomme, jossa se muovautuu 

kokemukseksi (Aaltola, 2018 48–49.) Kognitiivinen empatia keskittyy 

tunnetilojen havaitsemiseen ja päättelyyn ja ideoiden muodostamiseen, 

jossa muiden tunteille annetaan merkitys, mutta tunteita ei myötäeletä. 

Kognitiivista empatiaa käytetään päivittäin osana sosiaalisia tilanteita, 

mutta sen on kytkeydyttävä muihin empatian muotoihin. (Aaltola & Keto, 

2018, 62–63). Affektiivisen empatian avulla kokemukset ja tunteet siirtyvät 

itseemme, eivät tosin aivan samanlaisina tai niin voimakkaina kuin 

alkuperäisellä kokijalla. Tällainen empatia on välitöntä, eikä vaadi pitkiä 

pohdintoja. (Aaltola & Keto, 2018, 64). Nykytunteen museossa vierailun 
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aikana koetussa empatiassa kyse on affektiivisesta empatiasta, jos 

samaistumisen tunteita on havaittavissa.  

2.3 Tarinat tunteiden ja merkitysten välittäjänä 

Tarinoiden ja puheiden rakenteeseen syventynyt Juhani Torkin mukaan 

tarinoiden tehtävänä on välittää tietoa, oikeita toimintamalleja, toimia 

identiteetin, yksityisen ja yhteisen tietoisuuden rakentajina. (Torkki, 2014, 

15). Nykytunteen museo asettuu kiinnostavalla tavalla yksityisen ja 

yhteisen tietoisuuden väliin: se viestii yksilön tunteita samalla tehden niistä 

yhteisöllisiä. Torkin mukaan Suomessa tunteiden näyttämisen kulttuuri on 

omintakeinen: rakkauden ja myötätunnon osoitukset herättävät 

kyynisyyttä, kun taas vihan ja kateuden tunteiden näyttämisestä palkitaan 

(Torkki, 2014, 208). 

 

Valtiotieteiden professori Anu Kantolan mukaan yhteiskuntia tutkittaessa 

tulisi huomioida myös yhteiseen elämään nivoutuvat tunteet. Jokainen 

yhteiskunta tarjoaa jäsenilleen yhteenkuuluvuuden tunteita ja tarinoita, 

jotka kertovat keitä me olemme, ja mikä meitä yhdistää (Kantola, ym. 

2022, 10). Nykytunteen museon tavoite on kertoa suomalaisten 

kokemuksia koronakriisistä. Nykytunteen museon työryhmä (sisältäen 

itseni tutkijana) asuu pääkaupunkiseudulla, joten oma hypoteesini on, että 

museon kokemukset kertovat pääkaupunkiseutulaisen kokemuksen 

koronakriisistä. Kantolan mukaan 2000-luvun yhteiskuntien keskeinen 

kysymys on, miten voidaan elää yhteistä elämää suurissa talouden ja 

teknologian varaan rakentuvissa yhteiskunnissa, jossa yksilönvapaus on 

keskiössä ja tuntuu, että jotkin syvällä olevat virrat kiskovat yhteiskunnan 

jäseniä eri suuntiin erilaisten jakolinjojen, esimerkiksi kaupunkilaisten ja 

maalaisten välille (Kantola, ym. 2022, 10). 
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Tämä tutkielma pyrkii löytämään vastauksia siihen, millaisia tunteita 

vierailu Nykytunteen museossa herättää. Nykytunteen museo on 

kustannettu julkisista varoista, ja valtioneuvoston kanslia on teettänyt siitä 

erikseen kvantitatiivisiin menetelmiin perustuvan tutkimuksen, jossa on 

selvitetty suomalaisten mielipiteitä museosta ja siihen liittyvästä 

mainonnasta. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa ei voida perehtyä 

syvällisesti haastateltavien ajatuksiin ja selvittää kattavasti Nykytunteen 

museon vaikutuksia. Vaikutusten selvittäminen on tärkeää, koska 

Nykytunteen museon kohderyhmään kuuluvat kaikki suomalaiset ja 

Suomessa asuvat, ja se on toteutettu julkisia varoja käyttäen.  

 

Tarinallistaminen tarkoittaa palveluiden innovointia, kehittämistä ja 

suunnittelua tarinalähtöisesti. Sen avulla voidaan suunnitella täysin uusia 

palvelukonsepteja tai kehittää jo olemassa olevia palveluita 

elämyksellisemmäksi. Tarinalähtöisessä palvelumuotoilussa on siis kyse 

erottumisesta, prosessissa yritykselle luodaan elämyksellinen tarinallinen 

kehys (framework). Tarinan avulla luodaan palveluun syy- ja 

seuraussuhteita ja rakennetta, helpottaa palvelun kokonaisuuden 

hallintaa, markkinointia ja kehittämistyötä (Kalliomäki, 2014). 

 

Kalliomäen näkökulma tarinallistamiseen on hyvin liiketoimintalähtöinen, 

ja hänen mukaansa tarinallistaminen näkyy kaikessa yrityksen toiminnassa. 

Suoraan julkisen toimijan palveluun tämä liiketoiminnan kehittämisen 

näkökulma ei ole verrattavissa, mutta Kallionmäki kuvaa mielestäni 

ansiokkaasti tarinoiden merkityksen elämyksellisyydessä, johon 

Nykytunteen museo pyrkii tavoitteena kertoa suomalaisten 

koronakokemusten tarinoita. Kalliomäen mukaan tarinallistaminen on yksi 

keino tuottaa elämyksellisiä palvelukokonaisuuksia. Tarina ei kuitenkaan 
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tarkoita valheellisuutta, tai se ei tarkoita sisältöä itsessään: kaikki tekstit tai 

palvelut eivät ole tarinoita. (Kalliomäki, 2014).  

2.4 Kokemuksen muodostuminen 

Kokemuksien yksiselitteinen määrittely on vaikeaa, koska ne ovat 

ainulaatuisia tapahtumia, joihin vaikuttavat kokijan mielentila, persoona ja 

aiemmat kokemukset. Kokemuksen käsite on yleistynyt vasta 1800-luvulla 

korostamaan inhimillisen kokemusmaailman holistisuutta ja yksilökohtaista 

vaihtelevuutta vastareaktiona oletukselle, että ihminen on olento, jonka 

voisi selittää universaalisti luonnontieteen keinoin (Tökkäri, 2018, siteeraa 

Gadameria vuodelta 1981). Kokemuksella on myös filosofisia 

ulottuvuuksia, joita käsitellään eri tieteenfilosofioiden näkökulmista. 

Kokemus sanana herättää välittömyyden vaikutelmaa sekä tuttuuden 

tunnetta ja muistoja – ”koin juuri jotakin erityistä” tai ”minulla on tästä 

kokemusta”. Tämän lisäksi asioita koetaan kuultuina, nähtyinä ja 

kerrottuina ilman omaa henkilökohtaista kokemusta. Toisinaan 

henkilökohtaiseen kokemukseen luotetaan niin vahvasti, että tutkittu tieto 

jää sen jalkoihin (Toikkanen & Virtanen, 2018). 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään Suorsan subjektiivisista määritelmää 

kokemuksesta: kokemus on subjektiivinen aikaan sidottu, paikallinen, 

ainutlaatuinen ja ruumiillinen (Suorsa 2011, 174.) Suorsan näkökulma 

kokemukseen on subjektiivinen: kokemus tapahtuu aina ensimmäisessä 

persoonassa, kokemus sisältää aina jonkun tekijän, jonka näkökulma on 

ensimmäisen persoonan näkökulma. (Suorsa 2011, 175). Tässä 

tutkielmassa puhun vierailukokemuksesta, joka tarkoittaa hetkeä, jolloin 

haastateltava vieraili Nykytunteen museossa haastattelun aikana. 
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Kokemuksen käsite voidaan helposti sekoittaa elämyksen käsitteeseen, 

mutta valitsin tähän työhön kokemuksen käsitteen, koska elämyksen 

käsitteeseen sisältyy oletus myönteisestä kokemuksesta, ja tämä oletus 

rapauttaisi tutkielman objektiivisuutta. 

2.5 Kokemuksen suhde tietoon ja tutkimukseen 

Kokemuksen suhde tietoon on tavallaan yksinkertainen: tieto edellyttää 

aina kahta asiaa: kokemusperäisen alkuperäisaineiston ja teoreettiset 

käsitteet (Nivala & Mähkä, 2014.) Haasteena kokemuksen tutkimuksessa 

on tutkijan rooli, tutkijan suhde aineistoon ja tutkijan omat kokemukset 

aineistosta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tutkijan on pystyttävä 

kirjoittamaan auki oma tulkinta aineistosta uskottavasti toisille, vaikka 

tulkintapahtuman ei voi olettaa olevan toistettavissa (Nivala & Mähkä, 

2014.)  

 

Kokemuksen tutkijan tehtävä on pysyä mahdollisimman vapaana omista 

ennakko-oletuksistaan, ja selvittää millainen toisen ihmisen kokemus on. 

Koska tutkijankin kokemukset muodostuvat suhteessa kohteeseen, 

tutkijan ei kannata pyrkiä asettumaan objektiivisen tarkkailijan asemaan, 

vaan hän on väistämättä osa tarkkailemaansa kohdetta, (Tökkäri 2018). 

 

Gadamerin mukaan kokemus humanistisissa tieteissä ei tarkoita empiiristä 

neutraalia tosiasioiden mekaanista rekisteröintiä, vaan kokemus muuttaa 

ihmistä itsessään. Aito humanistinen kokemus on oikeastaan oivallus, joka 

syntyy lähdemateriaalista (Nivala & Mähkä, 2014.) Tämä tarkoittaa, että 

kokemukset tarvitsevat myös tulkintaa. (Tökkäri, 2018.). Gadamerin 

hermeneutiikalla tarkoitetaan asiayhteydestä riippuen tekstien tulkintaa, 

tulkintataitoa tai tulkintateoriaa. (Ollitervo, 2014, 194.) Hermeneutiikka on 
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yhdistetty jokapäiväiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen, jossa ihmisten 

odotetaan suhtautuvan ymmärtäväisesti ja myötämielisesti toisiinsa. 

(Ollitervo, 2014, 294, siteeraa Gadamer 2004). Hermeneutiikkaa voidaan 

pitää tulkinnan tieteenä, joka toteaa tunteiden olevan tiedonvälittäjän 

tehtävässä. Tunteet mahdollistavat todellisuudesta tiedonsaannin, jota 

järki ei meille toimita ja ne yhdistelevät erilaisia tietoja. (Anttila, 2006, 87.) 
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3. Tutkimuksen tarkoitus ja 

tutkimuskysymykset 

Tunteet ohjaavat kaikkea ihmisen toimintaa (Nummenmaa, 2019, 11.) ja 

ne näyttävät ottaneen ison roolin yhteiskunnissa ja politiikassa (Hakala & 

Ruggiero 2022). Nykytunteen museon keskittyessä tunteisiin 

koronakriisistä, on luontevaa tutkia Nykytunteen museon aiheuttamia 

tunteita itsessään laadullisen tutkimuksen keinoin. 

 

Tavoitteenani on tutkia, millaisia tunteita museo herättää, eli toimiiko se 

kuten kehittäjänä ja tilaajana oleva valtioneuvoston kanslia on ajatellut sen 

toimivan. 

Tutkimuskysymyksiä on kaksi:  

• Millaisia tunteita Nykytunteen museossa vierailu herätti 

haastateltavissa?  

• Miten haastateltavat kokevat Nykytunteen museon tavoitteen 

onnistuneen?  

Tavoitteenani ei ole löytää parannusehdotuksia Nykytunteen museon 

käytettävyyteen, tai selvittää mielipiteitä valtionhallinnon toiminnasta 

koronakriisin aikana. Tavoitteenani on tutkia Nykytunteen museon 

vierailukokemusta ja millaisia tunteita kävijä kokee. Oleellisesti 

tutkimukseen liittyvät haastateltavien kokemukset koronakriisistä yleisesti 

ja niiden vaikutus vierailuun Nykytunteen museossa. 

 

Koronapandemian vaikutuksista on tehty useilla tieteenaloilla monia 

tutkimuksia eri näkökulmista. Tämä työ keskittyy ihmisten tunteisiin, joita 

Suomi toimii-hankkeen yksi kampanja, Nykytunteen museo, herättää. 

Tämä pro gradu -tutkielma tehdään Lapin yliopiston taiteiden 
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tiedekuntaan, joten se ei syvenny referoimaan kaikkea tutkimusta, jota on 

tehty kliinisen psykologian, viestintäteorioiden tai hallintotieteiden aloilla, 

vaan mukaan on valittu tämän tutkielman kannalta oleelliset teoriat ja 

käsitteet. 

 

Pyrin lisäämään ymmärrystä koetusta taiteen ja resilienssin suhteesta: 

voiko taiteen avulla kertoa tarinoita, jotka parhaimmillaan kasvattaisivat 

resilienssiä. Tavoitteenani ei ole tutkia, miten resilienssiä voisi parantaa, 

koska haastateltavien on haastavaa arvioida omaa resilienssiään, jos he 

eivät ole kokeneet elämässään haastavaksi kokemiaan 

tilanteita.  Nykytutkimuksesta tiedämme, että resilienssin kehittymiseen 

liittyy voimakasta kärsimystä, ja se on käyttäytymistä, ajattelua ja 

toimintaa, joka kuka tahansa voi oppia ja kehittää. (Poijula, 2018, 21.) 

Koska tutkimuksen tavoitteena on selvittää nykytunteen museon 

herättämiä tunteita, ei haastateltavien aiemmalla elämänkokemuksella ja 

mahdollisella resilienttiydellä ole tutkimuksen kannalta suurta merkitystä. 

 

Tutkimuksessa sovelletaan laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysia, jonka 

keskeisenä aineistokeruumenetelmänä ovat haastattelut. Tutkijana haluan 

selvittää museon aiheuttamia reaktioita. Haastattelun aikana haastateltava 

vieraili museossa omaan tahtiinsa. Aivotutkija Lauri Nummenmaan 

mukaan tunteet ovat objektiivisesti mitattavissa olevia biologisia 

prosesseja, ja niitä voisi mitata, mutta tässä tutkimuksessa ei ole 

käytettävissä aivojen kuvantamiseen käytettävää mittalaitteistoa. Lähestyn 

aineistoa laadullisen sisällönanalyysin kautta, joka hyödyntää 

fenomenologis-hermeneuttista kokemuskäsitystä, jossa painotetaan 

kokemuksien moniulotteisuutta (Pihkala 2019, 18.) 
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4. Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa kuvataan tutkielman metodologiaa ja toteutusta. 

Toteutustapana on laadullinen tutkimus, joka pyrkii tuottamaan 

Nykytunteen museon vierailukokemuksesta syntyviä tunteiden ymmärrystä 

haastatteluiden avulla. Tavoitteena ei ole poistaa esille tulevia ongelmia 

tai löytää ratkaisuja. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on kuvailla 

jotakin ilmiötä seikkaperäisesti, ja antaa sen sisällöille tulkintoja, eli tutkia 

ilmiön sisältä löytyviä merkityksiä (Anttila, 2006, 276). 

4.1 Tutkimushenkilöt 

Haastattelin yhteensä viittä henkilöä helmi-maaliskuussa 2022. 

Haastateltavat valikoituivat henkilökohtaisten sosiaalisen median 

verkostojeni kautta seuraajilleni suunnatulla haastattelupyynnöllä, ja tunsin 

heistä kaikki entuudestaan. Kokemukset koronapandemiasta voivat olla 

hyvinkin raskaita ja henkilökohtaisia, ja haastattelijan tuttuus voi vaikuttaa 

siihen, mitä kaikkea haastateltavat haluavat kokemuksistaan kertoa. 

Haastateltavia voidaan pitää uskottavina vierailukokemuksen kokijoina, 

koska Nykytunteen museo on suunnattu jokaiselle Suomessa asuvalle ja 

itsensä suomalaiseksi kokevalle. Nykytunteen museo ei aseta siis tarkkoja 

vaatimuksia haastateltavalle. Rajasin haastateltavat pääkaupunkiseudun 

ulkopuolelle, koska halusin erityisesti keskittyä Nykytunteen museon 

sopivuuteen pääkaupunkiseudun ulkopuolilla asuville. Tökkärin 

periaatteen (2018) mukaan johtopäätöksiä voidaan tehdä haastateltavien 

elämäntilanteen samankaltaisuuden perusteella, vaikka fenomenologisiin 

ja hermeneuttisiin näkemyksiin nojautuvan kokemuksen tutkimuksen 

perushaaste on se, että haastatteluista saadaan yksilöitä koskevaa tietoa.  
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Nykytunteen museo on rahoitettu julkisista varoista, on tärkeää, että 

museo puhuttelee Suomen kansalaisia ja Suomessa asuvia 

maanlaajuisesti. Tämä valikoitui rajaukseksi, koska halusin tutkijana 

tarkastella oman asuinpaikkani muodostaman kuplan ulkopuolisia 

mielipiteitä. Tässä tutkielmassa tavoitteena oli, että haastateltavilla on vain 

vähän pitkäaikaista kokemusta Nykytunteen museosta, jotta 

vierailukokemus on mahdollisimman tuore, eikä se sisällä ennakko-

odotuksia. Haastateltavien iät sijoittuvat ikävuosien 25–45 välille. 

Haastattelut tehtiin yhtä lukuun ottamatta ennen Venäjän hyökkäystä 

Ukrainaan. Ajankohta on merkittävä, omien havaintojeni mukaan uutisointi 

on hyökkäyksen jälkeen keskittynyt siihen, koronapandemiasta uutisoinnin 

jäädessä taka-alalle. 

4.2 Aineiston hankinta 

Aineistonkeruumetodina tein teemahaastatteluita yhteensä viisi 

kappaletta. Teemahaastattelua käytetään silloin, kun halutaan saada 

ymmärrys kohteesta (Kananen, 2017, 76.), ja antaa haastateltavalle 

mahdollisuuden mukautua haastatellun kertomukseen, ja kysyä 

tarkentavia kysymyksiä tarvittaessa. Haastattelu kohdistuu tietoisuuteen ja 

ajattelun sisältöihin ja mahdollistaa välillisesti tutkittavien ajatteluun, 

mieltymyksiin ja odotuksiin käsiksi pääsyn (Puusa, 2018.) 

 

Tässä tutkielmassa keskeistä on kokemuksen tutkiminen, ja siitä 

kertominen. Kertomuksellisesta näkökulmasta kokemukset muodostuvat 

sekä yksilöllisesti että sosiaalisesti, sillä kertomukset paitsi ilmaisevat myös 

esittävät ja muotoilevat kokemuksia (Tökkäri, 2018, 64). Haastattelun 

metodinen etu on, että haastateltavaksi voidaan valita henkilöitä, joilla 
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tiedetään etukäteen olevan kokemusta tutkittavasta ilmiöstä (Puusa, 

2018.) 

 

Haastatteluiden rakenne oli kaksivaiheinen: ensimmäisessä osiossa 

kartoitin haastateltavan kokemuksia koronapandemiasta omin sanoin, 

jonka jälkeen ohjasin haastateltavan vierailemaan itsenäisesti museossa. 

Haastateltava sai edetä museossa omaan tahtiinsa, ja käyttää niin paljon 

aikaa, kun vierailuun koki tarvitsevansa. Vierailun jälkeen siirryin 

haastattelun toiseen osaan, joka keskittyi erityisesti haastateltavan 

kokemukseen museosta. Tarkemmat haastattelukysymykset ovat 

nähtävinä liitteessä 1. Testasin haastattelukysymyksiä tekemällä 

harjoitushaastattelun, jotta pystyn arvioimaan museovierailuun kuluvaa 

aikaa ja kysymysten moninaisuutta. 

 

Haastattelut tehtiin etäyhteydellä ja ne tallennettiin haastateltavien luvalla. 

Syynä etäyhteyden käyttöön olivat maantieteelliset etäisyydet ja 

paheneva koronatilanne, jolloin viranomaiset suosittelivat välttämään 

ylimääräisiä kontakteja. Haastattelun aluksi käytimme kameraa, mutta 

useamman haastateltavan kanssa kohtasimme yhteysongelmia, joten 

päätimme käyttää pelkkää puheyhteyttä. Tiedostin jo tutkimuksen 

suunnitteluvaiheessa, että pelkällä puheyhteydellä toteutettu haastattelu 

jättää kommunikaation vaillinaiseksi, ja esimerkiksi sanattomat viestit jäivät 

tämän tutkielman haastatteluissa havainnoimatta. Tutkimustilanteiden 

vakioiminen oli muutenkin ihmistieteille tyypillisesti haastavaa, silloin kun 

tarkastellaan ihmisten käyttäytymistä, toimintaa tai ajattelua. (Kanala, 

2017, 145). 
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Ennakoin jo ennen haastatteluiden alkua, että joutuisin tekemään 

haastattelut tietoteknisten haasteiden vuoksi luultavasti ilman 

videoyhteyttä, joten rajasin kasvonliikkeet ja palvelumuotoilusta tutun 

ääneen ajattelumetodin pois. Tutkimustapa, jossa olisi seurattu kasvojen 

ilmeitä olisi vaatinut laajemman eettisen harkinnan ja parempilaatuiset 

tutkimuslaitteet. Tutkimuskysymys koskee tunteita, joita Nykytunteen 

museo mahdollisesti herättää ja jätin haastateltavalle aikaa tuntea näitä 

tunteita ja prosessoida niitä. Itsenäinen vierailu museossa mahdollisti 

tunteiden tuntemisen yksityisesti, ja on lähempänä Nykytunteen museon 

ajateltua käyttötapaa. Tutkijana en voinut ennakoida mahdollisia museon 

herättämiä tunteita. Haastattelun aikana olisi ollut mahdollista, että 

haastateltava liikuttuu tai muuten menee pois tolaltaan vieraillessaan 

museossa, mikä olisi oletettavasti tehnyt haastattelutilanteesta hänelle 

kiusallisen, jos tutkija olisi seurannut vierailua reaaliaikaisesti. 

Haastattelutilanteessa haastateltava voi myös yrittää miellyttää 

haastattelijaa, jolloin museovierailun aikana tehty seuranta olisi vaikuttanut 

aineistoon niin, että negatiivisemmat mielipiteet tai tunteet museosta 

jäisivät sanomatta ääneen. 

 

Haastattelun aikana keskityin tietoiseen läsnäoloon, ja siihen että 

kuuntelin, mitä haastateltava kertoi itsestään. Kirjasin nämä ylös ja vertasin 

haastattelutallenteita aineistooni varmistuakseni, etten käyttänyt 

epähuomiossa muita minulla olevia tietoja haastateltavista. Tässä auttoi 

esiymmärrykseni, tai oikeastaan sen puute vierailukokemuksesta: halusin 

aidosti kuulla muiden vierailukokemuksista. 
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4.3 Tutkimusmenetelmät 

Tässä tutkimuksessa käytän fenomenologis-hermeneuttista filosofista 

lähtökohtaa, koska tutkimuksen kohteena on eletty kokemus ja sen 

merkitykset. Fenomenologialla tarkoitetaan asioiden ja tapahtumien 

tarkastelua sellaisina, kuin ne ilmenevät tietoisuudelle (Tieteen 

termipankki, 2022). Pihkalan mukaan fenomenologialla tarkoitetaan 

kokemuksien moniulotteisuuden painottamista (Pihkala, 2019, 18.). 

Fenomenologian käsite on tunteiden tutkimuksessa keskeinen, koska se 

käytännössä tarkoittaa, että vain sanoitettua voidaan tutkia, eikä sitä, joka 

jää sanoittamatta. 

 

Tutkimusmenetelmänä fenomenologia korostaa tutkijan asiakeskeisyyttä, 

eikä edellytä ennalta lukkoon lyötyjä teorioita tai käsityksiä. 

Tutkimusmenetelmänä fenomenologia korostaa tutkijan omia havaintoja, 

jolloin tutkittava ilmiö avautuu tutkijalle aitona ja ennakkoluulottoman 

rikkaana ja monimuotoisena. Fenomenologian tarkoitus 

tutkimusmenetelmänä on etsiä uutta ja syvempää näkökulmaa. (Anttila, 

2006, 328–329).  

 

Hermeneutiikka on tulkinnan tiede, joka toteaa tunteiden olevan 

tiedonvälittäjän tehtävässä. Aineiston keruussa on huomioitava, että puhe 

ei välitä kokemuksia sellaisenaan, vaan edellyttävat tulkintaa. Kokemukset 

eivät välity puheessa sellaisenaan, sillä ihmiset eivät useinkaan pysty, 

eivätkä välttämättä edes halua, ilmaista kokemuksiaan kuten ovat 

kokeneet. Esimerkiksi tutkimushaastattelussa haastateltava ei vain ilmaise 
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ja muistele kokemuksiaan, vaan samalla hän tietoisesti tai tiedostamattaan 

valitsee, miten kokemuksistaan kertoo. (Tökkäri, 2008, 68).  

Tutkittaessa Nykytunteen museon vierailukokemuksesta 

syntyviä tunteita käytän tutkimusmenetelmänä 

hermeneuttisesta kehää, jossa on kolme eri vaihetta. 

Hermeneuttisessa kehässä edetään aineistossa vaihe 

vaiheelta eteenpäin. Ensimmäisellä tasolla saavutetaan 

aineiston edustaman ilmiön kuvailun taso, sen jälkeen 

luokittelun taso sitä edelleen tarkastellen 

sisältöelementtien yhdistelytaso ja lopulta 

ilmiön kokoamisen ja selittämisen 

taso (Anttila, 2006, 280.) 

Kuviossa 3 on visualisoitu 

kehän eri tasot, ja sovellettu 

Anttilan kehän kuvausta tähän 

tutkimukseen. 

  

2. taso 

Aineiston 

uudelleen 

läpikäynti ja 

syvällisempi, 

deskriptiivinen 

kuvaus 

1. taso 

Kuvaus aineistosta 

tosiasioina ja 

faktoina, ilman 

syvällistä otetta 

ilmiön 

luonteeseen. 

Kuvaus tutkijan 

esiymmärryksestä. 

 

2. taso 

Aineiston luokittelua 

ensimmäisen tason 

perusteella esiin 

nousseista teemoista ja 

niiden syventämistä 

3. taso 

Tutkijan omasta 

esiymmärryksestä 

irrottautuminen 

 

3. taso 

Ilmiön rekonstruktio, 

tutkijan vierailu 

Nykytunteen museossa 

3. taso 

Pyrkimys ymmärtää 

aineistossa mainittuja 

asioita ja tarkastella 

aineiston kautta 

vierailukokemusta 

Kuvio 3. Hermeneuttinen kehä Anttilan (2006, 281.) mukaan 
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4.4 Laadullinen sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysia voidaan pitää yksittäisenä metodina tai väljänä 

teoreettisena kehyksenä, jolla pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä 

kuvaus yleisessä ja tiivistetyssä muodossa (Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

Sisällönanalyysissa etsitään tekstin merkityksiä, eikä sitä tule sekoittaa 

sisällön erittelyyn, joka usein sisältää esimerkiksi kvantitaviisia menetelmiä 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

 
Yksi sisällönanalyysin muoto on aineistolähtöinen analyysi, jota käytän 

tässä tutkielmassa aineiston analysointiin. Aineistolähtöisessä analyysissa 

pyritään luomaan tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus 

avainajatuksena, että analyysin teemat eivät ole etukäteen päätettyjä 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018). Aineistolähtöisessä analyysissa on pelkistetysti 

kolme vaihetta: aineiston redusointi, eli pelkistäminen, aineiston 

ryhmittely, eli klusterointi ja abstrahointi eli teoreettisen käsitteiden 

luominen. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa kyse on yhdistelystä, 

jonka avulla saadaan vastaus tutkimustehtävään. Abstrahointia voidaan 

kuvata prosessiksi, jossa kuvaus tutkimuskohteesta rakennetaan 

aineistosta muodostetuiden käsitteiden avulla. (Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

 

Haastatteluista koostin ydinkohdat virtuaaliselle työskentelyalustalle 

Miroon, jonka lisäksi tein muistiinpanoja haastatteluiden aikana. 

Haastattelun aikana haastateltavat pohtivat paljon koronakriisiin ja 

museon toiminnallisuuksiin liittyviä asioita, jolloin tutkimuskysymyksen 

kannalta oleellista oli nostaa vain pohdinnan aihe, joten päätin aineistoa 

purkaessa käyttää referoivaa litterointitapaa. Jokaiselle haastateltavalle on 

kysymysrunkoon perustuen luotu oma osio Miroon, johon referoin kaiken 

oleellisen ylös hyödyntäen muistiinpanoja ja nauhoitteita. 



36 

 

Luokittelin aineiston Miroon haastattelurungon mukaisesti niin, että osiot 

1 (ennen vierailua Nykytunteen museossa) ja 2 (vierailun jälkeen 

Nykytunteen museossa) ovat erillisinä kokonaisuuksina. Tällöin muodostuu 

yleiskuvan siitä, millaisia kokemuksia haastateltavilla on koronakriisistä, 

miten he tuntevat henkinen kriisinkestävyyden ja resilienssin käsitteitä ja 

pystyin vertailemaan yleisiä kokemuksia suhteessa kokemuksiin ja 

tunteisiin Nykytunteen museosta. Sen jälkeen teemoitin ilmiöitä sen 

mukaan, miten paljon haastateltava samaistui tarinaan luomalla taulukon, 

johon keräsin kaikki maininnat yhteen.  Luokitellessani käytin 

aineistolähtöistä ryhmittelytapaa, enkä ollut päättänyt etukäteen, millaisia 

kategorioita aineistosta etsin. Syntyneet sarakkeet mukailevat 

haastattelurunkoa. Tunteille varattuja sarakkeita oli yhteensä kuusi: 

ensireaktio museosta, yleiset kokemukset museosta, kokemus 

kollektiivisuudesta, positiiviset ja negatiiviset tunteet ja museomaisuus. 

Luokittelun jälkeen kirjoitun analyysiluvun ensimmäisen alaluvun, ja 

taulukoin aineistossa mainitut tunnesivut. Toiseen alalukuun tarkempaan 

analyysiin valikoitui viisi teemaa, joiden kautta kävin aineiston läpi 

uudestaan kuuntelemalla haastattelutallenteet ja täydentämällä edellisiä 

muistiinpanojani ja tulkitsemalla aineistoa. Lisäksi tein vertailun 

haastateltavan mielialasta ja kokemistaan tunteista listaten ne samalle 

aikajanalle. Tämän jälkeen vertasin aineistosta valikoituja teemoja omaan 

vierailukokemukseeni Nykytunteen museossa. 

4.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettiset lähtökohdat 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta pohtiessa tulee Puusan ja Juutin 

(2020) mukaan huomioida kolmea eri kriteeriä: uskottavuus, luotettavuus 

ja eettisyys. Käsitteet ovat abstrakteja ja vaikeaselkoisia, ja niitä ei ole 
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helppo määritellä yksiselitteisesti. Kuitenkin, jos yksikin kolmesta 

käsitteestä puuttuu, katoaa tutkimuksen perusta (Puusa & Juuti, 2020). 

Uskottavuudella tarkoitetaan tutkimuksen lukijan luottamusta tutkimuksen 

analysoinnin ja tulosten oikeellisuuteen. Uskottavassa tutkimuksessa 

pyritään kuvaamaan tutkimuksen kohteena oleva ilmiö niin, että lukijat 

saavat siitä todellisuutta vastaavan kuvan. Luotettavuudella tarkoitetaan, 

että tutkija on valinnut tutkimukseen sopivimmat metodit ja menetelmät, 

ja tutkimus kuvaa prosessia niin kuin se on mennyt, sisältäen mahdolliset 

harhautumiset. (Puusa & Juuti, 2020). Tämä tutkielma vastaa näihin 

kriteereihin kuvaamalla aineistonkeruun lähtökohdat, tavat ja 

analyysivaiheen yksityiskohtaisesti, sisältäen tulkinnan ilmiöstä 

mahdollisimman selkeästi. 

 

Eettisyyden kriteerin osalta tutkielmassa on noudatettu Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan (TENK) eettisiä tutkimuksen periaatteita 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2019). Tutkimus ei tarvinnut eettistä 

ennakkoarviointia, koska kaikki osallistujat ovat täyttäneet 15 vuotta. 

Haastateltavat toivat itse esiin haastatteluhalukkuutensa, ja heille kerrottiin 

haastattelun olevan vapaaehtoinen. Haastatteluaineisto on anonymisoitu, 

eikä analyysiluvussa ole yksilöity haastateltavien mahdollisia sitaatteja 

tiettyyn haastateltavaan. Käyttäessäni sitaattia haastateltavalta olen 

yleismaailmallistanut sitaattia henkilötietojen suojaamiseksi. Esimerkkinä, 

jos haastateltava on viitannut asuinpaikkaansa kaupunginosan nimellä 

kuvatakseen matkustamista Helsinkiin, olen yleistajuistanut sitaatin niin, 

että siinä puhutaan Helsinkiin matkustamisesta ilman lähtöpaikkaa. Olen 

valinnut sitaatit niin, että ne konkretisoivat päätelmiäni, eikä 

yleistajuistaminen muuta merkityssisältöä. Haastateltaville on etukäteen 

kerrottu, että he luultavasti tulevat tunnistamaan itsensä tästä työstä 
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vierailukokemuksen yksilöllisyyden takia, mutta ulkopuolinen ei 

haastateltavia pysty analyysista tunnistamaan. Haastateltaville painotettiin 

etukäteen, että tämä tutkielman tarkoitus on selvittää rehellisiä 

kokemuksia Nykytunteen museon toimivuudesta, vaikka haastattelija 

onkin työskennellyt museon parissa pitkään. 

 

Laadulliset menetelmät sopivat tähän tutkimukseen erinomaisesti. 

Hermeneuttinen kehä sai ajattelemaan aineistoa eri näkökulmista ja 

pohtimaan omaa suhdettani koko aineistoon. Jos kirjoittaisin tutkielman 

uudestaan, käyttäisin haastattelussa enemmän aikaa tunteiden 

sanoittamiseen ja ottaisin siihen ehkä avuksi listoja tai tunnekortteja, 

joiden avulla tunteiden sanoittaminen saattaisi olla helpompaa 

haastattelutilanteessa. Käyttäisin myös enemmän aikaa siihen, että 

haastateltava kuvailisi tunteitaan enemmän ja pohtisi, mistä ne 

kumpuavat. En myöskään etukäteen nimeäisi museossa käytettävää aikaa, 

useampi mainitsi, että halusi päästä aikarajan takia heti aikajanan loppuun, 

jolloin vierailu alkoi skrollaamalla museo läpi ja sen jälkeen palasivat heitä 

kiinnostaviin tunnesivuihin. Testasin haastattelukysymyksiä etukäteen 

tekemällä harjoitteluhaastattelun, mutta nämä asiat tulivat mieleeni vasta 

aineiston analyysivaiheessa. 

 

En haastattelua suunnitellessani tietoisesti tehnyt haastattelurakennetta 

sellaiseksi, joka mukailee hermeneuttista kehää, vaan huomasin yhteyden 

vasta aineiston analyysivaiheessa. Haastattelun alkuosassa keskustelimme 

koronakokemuksista yleisesti, jonka myöhemmin ymmärsin muodostavan 

haastateltavan esiymmärrystä koronapandemiasta. Mikäli tämä 

haastatteluosio olisi suunniteltu hermeneuttinen kehä mielessä pitäen, 

olisi voinut mielekkäästi vertailla haastateltavan koronakokemusta tietyltä 
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ajalta suhteessa kokemukseen Nykytunteen museosta, jolloin Nykytunteen 

museon toimivuuden analyysia olisi voinut tarkentaa. Jälkikäteen pohdin 

myös haastatteluiden ajankohtaa: haastatteluhetkellä ensimmäisistä 

poikkeusoloista oli kulunut lähes kaksi vuotta, ja aineisto olisi varmasti 

ollut erilainen, jos haastattelut olisi tehty aiemmin tai myöhemmin. 
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5. Tutkimustulokset 

Haastatteluiden aluksi tarkoitukseni oli lämmittelykysymyksenä saada 

haastateltava pohtimaan omaa esiymmärrystään koronapandemiasta. 

Aineiston perusteella koronapandemian alkuvaiheessa useamman 

haastateltavan tunnetila oli jännittynyt ja epäuskoinen ensimmäisistä 

rajoituksista. He, jotka olivat tottuneet matkustamaan kahden kaupungin 

välillä, kokivat syyllisyyttä ja pelkoa matkustamisesta tautiriskin takia ja 

kokivat päätökset matkustamisesta raskaampina kuin ennen. Erästä 

haastateltavaa harmittaa edelleen, että ennen koronapandemiaa kuvitellut 

odotukset pikkulapsiarjesta ovat toteutuneet koronarajoitusten takia 

kuvitelmista poikkeavalla tavalla.  

 

Muiksi koronapandemian negatiivisiksi puoliksi aineistosta nousee esiin 

tunne kontrollin puutteesta ja huoli eristäytymisen seurauksista: yksi 

haastateltava kertoi huomanneensa ärsyyntyvänsä nykyään ihmisjoukoista, 

mitä ennen eristäytymistä ei tapahtunut. Aineistoni havainto on linjassa 

vuoden 2020 kansalaispulssi-kyselyiden kanssa, jonka mukaan 

suomalaisista 34% oli vuonna 2020 huolissaan koronaviruksesta tai sen 

vaikutuksista, erityisesti nuoremmat ikäluokat kokivat stressiä eristyksestä 

ja sen seurauksista (Valtioneuvoston kanslia 2020c.) 

 

Aineistossa oltiin lähes yksimielisiä koronapandemian aiheuttaman 

pysähdyksen myönteisyydestä omassa arjessa. Useampi haastateltava oli 

pohtinut oman aiemman elämänsä hektisyyttä ja sitä, mennäänkö kiireessä 

haluttuun suuntaan. 
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5.1 Nykytunteen museon vierailun herättämät tunteet 

Aineiston perusteella jokaisen haastateltavan vierailu Nykytunteen 

museossa on ollut erilainen. Tämä johtunee siitä, että vierailijalla on 

aikajanalla mahdollisuus valita itseään kiinnostavat ilmiöt ja tunnesivut. 

Haastattelijana kannustin valitsemaan vapaasti, välttääkseni sen, että 

haastateltava kokee painetta katsoa kaikki ilmiöt läpi. Aineistosta käy ilmi, 

että suurin osa ehti käymään kaikki ilmiöt läpi noin puolen tunnin aikana ja 

mikään ilmiö ei tuntunut haastateltavien mielestä epärelevantilta osalta 

museossa, vaikka he eivät luonnollisestikaan kaikkiin ilmiöihin 

samaistuneetkaan täysin. 

 

Nykytunteen museon eri elementeistä vaikuttavimmaksi kaikki 

haastateltavat nostivat äänielementit. Haastateltavien mukaan ne loivat 

immersiivisen ja intensiivisen kokemuksen tunnesivuilla. Erään 

haastateltavan mukaan äänielementit mahdollistivat museoon 

uppoutumisen samalla tavalla kuin fyysisessäkin museossa. Joitakin 

ääneen luettuja tarinoita aineistossa pidettiin hieman yliampuvina, niiden 

korostaessa tunteita liikaa. 

 

Videoiden ja graafien tarjoamien tilastojen roolista haastateltavat puhuivat 

selkeästi vähemmän. Useampi mainitsi, että ei malttanut pysähtyä 

katsomaan videoita, vaan halusivat edetä mahdollisimman pitkälle 

aikajanalla ennen toisen haastatteluosion alkua. Kaksi haastateltavaa tosin 

totesi, että haluavat palata myöhemmin katsomaan videotkin. Yksi 

haastateltava ilahtui erityisesti kouluttajapsykologi Maaret Kallion mukana 

olosta. Haastateltava on seurannut Kallion uraa pitkään ja kuvaili itseään 

“Maaretin faniksi”. Eräs piti erityisesti tilastoja kiinnostavina.  
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Useampi haastateltava kuvaili, että selasivat aikajanan ensin loppuun, 

jonka jälkeen palasivat heitä kiinnostaviin ilmiöihin ja tunnesivuihin, eikä 

kukaan edennyt aikajanalla kronologisessa järjestyksessä. Selausjärjestys 

on poikkeava suunnittelijan ajattelemasta liikkumissuunnasta: 

alkuperäinen tarkoitus oli edetä aikajanalla aikajärjestyksessä lukusuunnan 

mukaisesti. 

 

Nykytunteen museossa oli haastatteluhetkellä 12 ilmiötä, joiden ympärille 

on rakennettu yhteensä 28 tunnesivua. Aineiston perusteella vain yksi 

haastateltava osasi nimetä samaistuttavia tunnesivuja, yhteensä 4 

kappaletta, vaikeasti samaistuttavia ilmiöitä osasi nimetä useampi 

haastateltava. Kiinnostavaa oli, että aineistossa toistuvat samat tunnesivut, 

ja puolet tunnesivuista jäi mainitsematta kokonaan (Taulukko 1).  

Taulukko 1. aineistossa mainitut tunnesivut  

Aineistossa mainitut 
tunnesivut, (yhteensä 14 kpl) 

Aineistossa mainitsematta jääneet 
tunnesivut, (yhteensä 14 kpl) 

Tulevaisuuden pelko 
Vessapaperikaaos 
Unettomuus 
Digiope 
Ero 
Salaliittoteoriat 
Rajavierailu 
Ulkoilmaihminen 
Kotimaan matkailu  
Koronatesteihin 
Mökkilife 
Työminä 
Vauvakupla 
Pesitkö kädet? 

Taidetyhjiö 
Etätyö 
Luokaton lapsi 
Kotikoulussa 
Kuolemansuru  
Olohuonenäyttely 
Perheidylli 
Kotivankila 
Juhlahumupaine 
Koirabuumi 
Rakkauspari 
Virtuaaliopiskelija 
Festariton kesä 
Rasismin vastainen mielenosoitus 

 

Taulukkoon 1 on koottu erilliset tunnesivut mainintoina ja jos 

haastateltava puhui ilmiösivuista, niiden tunnesivut. 
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Erityisen kiinnostavaksi kokonaisuuksiksi aineistossa nimettiin Uudenmaan 

sulkuilmiö ja sen tunnesivut Ero ja Ulkoilmaihminen. Yhtä haastateltavaa 

kiinnosti tausta näiden ilmiöiden takana, ja useampi haastateltava, joilla oli 

Uudellamaalla asuvia läheisiä, mainitsi aiheen koskettaneen erityisesti. 

Haastateltavien mukaan liikkumisrajoitukset Uudenmaan rajan yli tekivät 

levottomaksi ja herätti huolta rajan toiselle puolelle jäävistä läheisistä. 

 

Aineistoissa mainituissa tunnesivuista on tehtävissä päätelmä, että ne ovat 

eniten haastateltaviin vaikuttaneet sivut, koska jokainen haastateltava 

mainitsi käyneensä läpi ilmiöt alusta loppuun ensin, ja vasta sen jälkeen 

kuvailivat käymiään tunnesivuja nimeltä. Vaikka vain yksi haastateltava 

osasi nimetä samaistuttavia tunnesivuja, ne herättivät jokaisessa 

haastateltavassa paljon erilaisia pohdintoja. Useampi haastateltava tosin 

mainitsi, että jätti sellaiset sivut klikkaamatta auki, jotka eivät koskettaneet 

heidän omaa elämäänsä. Esimerkiksi, jos haastateltavalla ei ollut 

kouluikäisiä lapsia, hän jätti useamman koululaisia käsittelevän tunnesivun 

väliin. 

 

Kaipaamaan jäätiin aineiston perusteella seuraavia teemoja: syyllisyyttä tai 

häpeää koronan sairastamisesta tai matkustamisesta, erilaisia 

suhtautumistapoja taudin vakavuuteen ja etulinjassa olevien näkökulmaa, 

esimerkkinä koronaosastolla työskennelleet sairaanhoitajat ja lääkärit. 

Haastatteluhetkellä oli tiedossa, että Nykytunteen museoon lisätään Teho-

osastolla ja Empatiaverkossa-nimiset tunnesivut juuri kuvaamaan korona-

aikaa sairaalassa. 

 

Ensimmäisen aineiston läpikäynnin perusteella voi päätellä, että 

Nykytunteen museossa vierailu herätti haastateltavissa useita erilaisia 
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tunteita, vaikka haastateltavien oli haastava nimetä museokäynnin aikana 

esiintyneitä tunteita. Yksittäiset tunnesivut herättivät haastateltavat 

pohtimaan omia kokemuksiaan ja tunteita peilaten. Haastattelun aikana 

haastateltava oivalsivat, että koetut tunteet eivät olleetkaan kovin 

yksiselitteisiä tai helposti nimettäviä. 

5.2 Yhteisöllisiä tunteita ja hämmennystä - melkein 

kuin oikeassa museossa 

Analysoituani aineistoa ensimmäisen kerran kokonaisuudessaan luokittelin 

teemat aineistolähtöisen analyysin mukaisesti, valikoiden sellaiset teemat, 

joihin halusin kiinnittää tarkemmin huomiota. Hermeneuttisen kehän 

toisella tasolla tarkastelen aineistoa uudestaan seuraavista näkökulmista: 

melodramaattisuus, museomaisuus, äänitarinat ja musiikki ja haastavaksi 

sanoitettavaksi kollektiivisen tapahtuman kokemus. Tällä tasolla pyrin 

ymmärtämään moninaisemmin aineistosta kumpuavia tunteita ja 

kontekstoimaan niitä. Aineistossa on useampi kommentti museon 

museomaisuudesta. Virtuaalimuseot eivät olleet useimmille tuttuja, joten 

vierailu Nykytunteen museossa oli myös ensimmäinen kosketus 

virtuaalimuseoihin. 

 

Taidehistorioitsija Maria Sakari näkee museot tapana tutustua paikalliseen 

kulttuurin ja todellisuuden hahmottamiseen. Sakari mukailee 

kirjoituksessaan kirjailija Marcel Proustia: “Todellisuus hahmottuu vasta 

muistissa, muistin avulla ja kielen keinoin”. Sakari kuvailee 

museokokemusta näin: “Voin pysähtyä ja olla omissa ajatuksissani ilman, 

että minun tarvitsisi suoriutua jostakin tai yrittää ymmärtää tai pohtia jotain 

erityistä. Ei tarvitse kommunikoida, ja kommunikaatiota tapahtuu (--), Voi 

vain ajelehtia huonetilasta toiseen ilman suorituspaineita.” (Sakari, 2007, 
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103.) Aineiston perusteella samankaltaista ajelehtimista tapahtui 

aikajanalla museovierailuiden aikana, vaikka haastateltavat eivät fyysisesti 

kävelleetkään näyttelysalista toiseen. 

 

Aineistossa on selkeästi havaittavissa positiivinen yllättyneisyys 

virtuaalimuseon toimivuudesta. Useampi haastateltava kuvaa, kuinka 

musiikki ja äänitarinat saivat uppoutumaan omiin ajatuksiin, ja sen jälkeen 

havahtumaan takaisin museon pariin. Eräs haastateltava kuvasi museota 

virkistäväksi, ja sanoi, että ei olisi lähtenyt välttämättä fyysiseen museoon 

haastattelupäivänä. 

 

Lähdekirjallisuutta läpikäydessäni aloin pohtimaan, voisiko haastateltavan 

mielialalla olla vaikutusta Nykytunteen museossa vierailuun, tai vaikutusta 

siihen, mihin haastateltava kertoo kiinnittäneensä huomiota. Pohdin ensin 

määrällisten menetelmän käyttöä, mutta pienen otannan takia, tein 

vertailun haastateltavan mielialalla ja mainituilla tunteilla. 

 

Lajittelin aineiston per haastateltava niin, että listasin mielialan 

haastattelun alussa ja haastateltavan mainitsemat tunteet samalle 

aikajanalle (kuten kuvion 5 esimerkissä). Kahdella haastateltavalla viidestä 

oli negatiivinen mieliala ja lopuilla kolmella positiivinen omien sanojensa 

mukaan. Eräällä haastateltavalla alavireinen mieliala ei estänyt positiivisten 

tunteiden kokemista vierailun aikana, mutta hän mainitsi välttelevänsä 

pelko-tunnesivuja musiikin vuoksi, koska musiikki ärsytti 

masentavuudellaan. Kaksi positiivisella mielellä ollutta haastateltavaa taas 

kokivat jotkut negatiivisista tunteista kertovat tunnesivut liian 

melodramaattisina. Tein vertailun (Kuvio 4) tarkastellakseni, korostuvatko 
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kielteisten tunteiden maininnat aineistossa per haastateltava ja jääkö 

myönteisten tunteiden kokeminen pois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4: esimerkki mieliala-aikajanasta 

 

Aineistosta ainakin kaksi pelkoon pohjautuvaa 

tunnesivua nimettiin aineiston mukaan liian 

melodramaattisiksi suhteessa kerrottuun 

ilmiöön. Useampi haastateltava totesi, että 

äänielementit mahdollistavat uppoutumisen 

tarinan maailmaan. Jos tunnesivun tarina ei ollut 

samaistuttava tai omat tunteet samasta asiasta 

olivat neutraalimpia tai suhtautuminen koko 

ilmiöön oli neutraali, tuntuivat yksilön 

näkökulmasta kirjoitetut tekstit liian 

dramaattisilta. Melodramaattiseksi koetut 

tunnesivut merkitty kuvioon 5. Kokemus 

ylidramaattisuudesta voi johtua siitä, että 

Tulevaisuuden pelko M 

Vessapaperikaaos M 

Unettomuus 

Digiope 

Ero 

Rajavierailu 

Ulkoilmaihminen 

Kotimaan matkailu 

Koronatesteihin M 

Mökkilife M 

Työminä 

Kuvio 5. Aineistossa mainitut ilmiösivut 

melodramaattisuuden mukaan, sivut 

merkitty M-kirjaimella 

Mieliala haastattelun aluksi 

Haastattelun aikana mainitut tunteet 

jaoteltuna kielteisiin ja myönteisiin 
Päätelmä 

Alussa negatiivisten 

tunteiden määrä 

ahdisti 

Pelko-musiikki 

ärsytti 

Väsynyt ja 

ahdistunut 

Negatiivisesta 

mielialasta huolimatta 

positiivisia tunteita 

Museon 

kokonaisvaltaisuus 

ja virkistävyys, 

sekä 

käsienpesulaulu 

ilahdutti  
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Nykytunteen museon ensimmäiset tunnesivut ovat rakennettu pelon ja 

hämmennyksen tunteiden ympärille. 

Erityismaininnan aineistossa sai pelolle sävelletty tunnusmusiikki, jonka 

erikseen mainitsi kolme haastateltavaa viidestä. Yksi haastateltava kuvaili 

tuntuvan fyysisenä mahanpohjassa, ja toinen haastateltava kertoi 

välttelevänsä pelkoon liitettyjä tunnesivuja musiikin takia. Hänen 

mukaansa musiikki ärsytti masentavuudellaan. Kolmas haastateltava pohti, 

että voiko pelon tunnusmusiikki olla jopa liian pelottava tai “triggeröivä”, 

viitaten siihen, että se aktivoisi jonkun kävijän ikäviä muistoja. 

Haastateltavan kuvaamat fyysiset reaktiot voivat johtua voimakkaista 

tunteista, joita hän koki museovierailun aikana.  

 

Samaa mainintaa ylidramaattisuudesta esiintyi aineistossa sivun alaosan 

tunnekyselyiden kohdalla. Eräs haastateltava pohti tunnekyselyiden 

merkitystä ja yhteyttä Ekmanin tunneteoriaan paljon. Hän jäi miettimään 

ohjaako sivu jopa liikaa ajattelua, kun tunteita on valittavana rajallisesti, tai 

voiko sen tulkita niin, että julkinen toimija haluaa ohjata tuntemaan 

jotakin. Voiko kukaan sanella, mitä tunteita ilmiö herätti? Tunnekyselyt 

tuntuivat joissakin ilmiöissä oleva aivan eri maailmasta, kuin haastateltavan 

oma kokemus ja siksi niiden rooli pohditutti useampaa haastateltavaa. 

Kokemus siitä, että omat tunteet eroavat todella paljon tunnekyselyiden 

vaihtoehdoista tai koki asian vähäeleisemmin, aiheutti haastateltavissa 

hämmennystä. Tunnekyselyissä olevat vaihtoehdot periytyvät ensisijaiseen 

tunteeseen liittyvistä sekundäärisistä tunteista perustuen Ekmanin 

teoriaan, ja voivat siksi tuntua haastateltavista irtonaisilta.  

 

Aineistossa on selkeästi havaittavissa, että jokainen haastateltava koki 

vieraillessaan Nykytunteen museossa yhteisöllisyyden tunteita. Niiden 
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sanoittaminen haastattelun aikana oli jokaiselle haastavaa. Tulkitsen, että 

kukaan ei löytänyt juuri sopivaa sanaa kokemalleen tunteelle, johon liittyi 

kokemus yhteisöllisyydestä muiden Suomessa asuvien kanssa, jonkinlaista 

ylpeyttä “tästäkin kaikesta selvittiin” ja “vähän kuin voimaantumista, mutta 

siinä sanassa on sopimattomia yhteyksiä”. Kiinnostavaa aineistossa on, 

että tämä taustalla oleva tunne on haastateltavilla sama, mutta kukaan ei 

osaa nimetä tunnetta täsmällisesti. Aineistosta voidaan silti päätellä, että 

Nykytunteen museossa vierailu on synnyttänyt jonkinlaisen kokemuksen 

selviämisestä ja yhteenkuuluvuudesta. 

 

Aineistossa kiinnostavan poikkeaman toi haastateltava, mikä oli asunut 

koronapandemian aikana ulkomailla. Hän kuvasi omaa museokäyntiään 

“dokumentaariseksi”, joka poikkesi muusta aineistosta. Tällä 

haastateltavalla oli selkeästi vähemmän samaistuttavia kokemuksia 

Nykytunteen museon ilmiöiden kanssa johtuen hänen kotimaidensa 

tavasta hoitaa epidemiaa, jossa oli Suomeen verrattaessa eroavaisuuksia. 

Nämä erot syntyivät tulkintani mukaan erityisesti maassamme vallitsevasta 

asenteesta: haastateltavan mukaan Suomessa näytti ulkopuolelta 

vallitsevan syyllistävä ja pelokas ilmapiiri, kun taas hänen asuinmaissaan 

koronaviruksen tauti aiheutti lähinnä yhteisen tekemisen vähenemistä. 

Suomesta taas kantautui ulkomailta tai ulkomaille matkustavalle epäilystä 

taudin tuomisesta tuliaisina ja tartuntaketjujen paheksumista. Toisaalta 

haastateltava pohti Nykytunteen Museon tarkoitusta, ja sitä, olisiko ilmiö- 

tai tunnesivu, jossa syyllistämistä käsiteltäisiin, Nykytunteen museon 

tarkoituksenmukainen. 

 

Edellä mainitun haastateltavan vierailukokemuksesta voidaan alustavasti 

päätellä, että Nykytunteen museo on suunnattu erityisesti Suomessa 
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koronavuosina asuneille henkilöille, jossa on yhteys Kantolan teesiin 

yhteiskunnan tarjoamista yhteenkuuluvuuden tunteista ja yhdistävistä 

tarinoista (Kantola, ym. 2022.) 

 

Aineiston perusteella Nykytunteen museon herättämät tunteet ovat 

yhteenkuuluvuuden tunteita, mutta toisaalta myös hämmennystä, joka 

syntyy oman kokemuksen päinvastaisuudesta suhteessa museoon 

kuvattuun ilmiöön. Lisäksi Nykytunteen museon tunnesivuista osa ärsytti, 

koska ne koettiin liian melodramaattisina, silloin kun haastateltavan oma 

kokemus samasta ilmiöstä poikkesi tai oli neutraalimpi verrattuna 

tunnesivulla kuvattuun tarinaan.  

5.3  Koronakriisin alkuvaiheista selviämisen tarina 

Hermeneuttisen kehän kolmannella tasolla vierailen itse tutkijan roolissa 

Nykytunteen museossa. Tavoitteenani on tarkastella museon elementtejä 

aineiston näkökulmasta, ymmärtääkseni paremmin mitä haastateltavat 

tarkoittavat. Kiinnitän erityisesti huomiota yhteisöllisyyden piirteisiin, 

äänielementteihin ja tunnekyselyihin, koska ne nousivat aineistossa esiin. 

Pyrin ensimmäistä kertaa vierailemaan Nykytunteen museossa vierailijana 

ja irtautumaan omasta työroolistani Nykytunteen museossa. Vaikka käyn 

Nykytunteen museossa viikoittain, en useinkaan pidä äänielementtejä 

päällä tai käytä Nykytunteen museon suosittelemia kuulokkeita. Tämän 

osion kirjoitushetkellä olen vapaalla töistä, joten työroolista 

irrottautuminen on helpompaa. 

 

Aineistossa musiikki ja ääninäyteltyt tarinat nousevat keskeiseen rooliin 

immersiivisyyden luojana ja tarinaan uppoutumisen mahdollistajana. 
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Aineistossa esiintyvään ärsytykseen ja inhon tunteeseen, joka koskee 

pelon tunnusmusiikkia, on helppo samaistua. Äänimaailmassa kiinnitän 

usein huomiota pienempiinkin ääniin: asiantuntijavideoissa 

taustasuhinoihin ja siksi Markku Mäkelän säveltämät musiikkiteokset 

avautuivat kuulokkeiden kanssa eri tavalla kuin aiemmin: pelon 

tunnusmusiikista tunnistin yksittäisiä elementtejä. Itselleni yksi tuollainen 

elementti kappaleessa on puolelta toiselle liikkuva rapina, josta tulee 

mieleen jonkin ötökän jalat kovalla pinnalla. Vierailun aikana pohdin, onko 

tunnemusiikeilla eri kestot, vai johtuuko jostain toiminnallisuudesta se, 

että ilon ja yllätyksen kappaleet tuntuvat kestävän tunnesivulla paljon 

lyhyemmän aikaa kuin aineistossa ärsyttäväksi nimettyjen esimerkiksi 

pelon ja vihan tunnusmusiikkien. Tarkistin kappaleiden pituuden: jokainen 

kestää yli kaksi minuuttia, mutta esimerkiksi inholle sävelletty musiikki 

kestää 29 sekuntia pidempään kuin yllätyksen.  

 

Äänellä on Nykytunteen museossa tosiaan merkittävä rooli: en vierailun 

jälkeen päässyt useaan tuntiin eroon mielikuvasta, jossa tunnesivujen 

tekstejä ääneen lukeneet kollegani näyttelevät koronatestissä käymistä. 

Tunnesivuista eniten kosketti lasten äänellä luetut sivut, jonka 

ääninäyttelijä on itselleni vieras. Ne tunnesivut, joilla ääninäyttelin itse, 

toivat mieleen lähinnä hetket studiossa, ja niiden tarkastelu ulkopuolisena 

oli erityisen vaikeaa. Toisaalta pidin itsekin muutamaa sivuista 

melodramaattisina. En vierailun aikana pystynyt irtautumaan työroolistani 

aivan kokonaan. Tähän pääsyynä oli muiden ääninäyttelijöiden tuttuus ja 

evästekyselyyn liittyvä käytettävyysongelma. 
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Vierailun aikana pohdin Nykytunteen museon aikajanan rakennetta ja 

tunnesivujen määrää tunteittain: mistä aineistosta nouseva kokemus 

aiheiden masentavuudesta ja melodramaattisuudesta johtuu? 

 

Kuvio 6. Tunnesivut lajiteltuna tunteittain ja sivujen järjestysluku aikajanalla merkitty sulkuihin. *:llä 

merkityt tunnesivut sisältävät kaksi tunnetta: ilon ja surun, merkitty tunnesivujen yhteismäärään +-

merkillä 

Iloon liittyviä tunnesivuja on määrällisesti eniten, yhteensä 11 kappaletta, 

mutta ne ovat sijoittuneet aikajanan loppupuolelle, kun taas pelkoon 

liittyvät sivut ovat yhtä lukuun ottamatta aikajanan alussa. Tunnesivujen 

määrä on luokiteltu tunteittain kuvioon 6, johon on myös merkitty 

tunnesivujen järjestysluku aikajanalla. Aineistosta nousi selkeästi 

melodramaattisuus, ja oletan, että se johtuu aikajanan alkuosan pelkoon ja 

hämmennyksen tunteisiin keskittyvien sivujen runsaudesta. Nämä 

kielteiseksi luokiteltavat tunteet antavat Nykytunteen museosta 
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ensivaikutelman, joka haastateltavien kommenttien perusteella vaikuttaa 

mielikuvaan koko museosta. Aineistossa useampi mainitsee Nykytunteen 

museon aiheiden olevan masentavia, vaikka itse museo ei ole masentava. 

 

Vierailun aikana pohdin paljon aineistossa esiintyvää yhteenkuuluvuuden 

tunnetta ja sen yhteyttä resilienssiin. Haastattelun aikana kartoitin 

haastateltavien tietotaitoa resilienssistä ja termi tunnettiin pintapuolisesti. 

Jokainen halusi tietää tarkemman merkityksen, jonka kerroin haastattelun 

aikana. Eräs haastateltava pohti erityisesti, miten Nykytunteen museo voisi 

linkittyä selvemmin resilienssiin ja sen kehittämiseen. Toinen taas toivoi, 

että haastattelussa ei tarvitsisi arvioida omaa resilienssiään, koska se on 

vaikeaa. 

 

Kaikki haastateltavat sanoivat vierailun jälkeen, että oli hyvä pysähtyä 

omien tunteiden äärelle ja reflektoida mennyttä aikaa, mutta juuri kukaan 

ei osannut yhdistää sitä resilienssin tai henkisen kriisinkestävyyden 

käsitteisiin. Resilienssin käsite oli jokaiselle haastateltavalle ylätasolla tuttu, 

mutta kukaan ei tiennyt henkistä kriisinkestävyyden käsitettä. Syy tälle voi 

olla, että henkisen kriisinkestävyyden käsitettä käytetään enemmän 

julkishallinnon yhteyksissä. Eräs haastateltava kuvasi tuntevansa 

resilienssin määritelmän “tasolla Helsingin Sanomien kolumni”, joka 

kuvastaa mielestäni hyvin tasoa, jolla haastateltavat tunsivat käsitteen 

ennen haastattelua. Merkittävää on, että kaikki kuitenkin tiesivät mistä on 

kyse ja mitä resilienssi voisi tarkoittaa omassa elämässä, mutta harva 

yhdisti sitä muuhun kuin vaikeuksien ja traumojen kuvaamiseen. 

Todellisuudessa resilienssiä tarvitaan kaikissa elämänmuutoksissa, 

esimerkiksi uudessa työpaikassa aloittaminen vaatii resilienssiä, kun 
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työntekijän pitää sopeutua uusin ihmisiin, paikoihin ja tapoihin. (Lipponen, 

2020). 

 

Eräs haastateltava totesi, että Nykytunteen museon tärkein viesti on 

nimenomaan Nykytunteen museon julkaisija: tällä tavalla viestitään, että 

kansalaisten tunteita ei ole unohdettu, vaikka virallisempi viestintä onkin 

keskittynyt viestimiseen terveysturvallisuudesta ja rajoitusten 

asettamisesta ja purkamisesta. 

 

Poijulan mukaan resilientti yksilö mahdollistaa suunnittelun kohti 

ennakoitua parempaa tulevaisuutta. He keksivät tapoja nähdä 

epäonnensa ymmärrettävällä tavalla, eivät pidä itseään uhreina tai 

kokemiaan vaikeuksia ylivoimaisina. (Poijula, 2018, 17.) Aineistossa ei ole 

viitteitä, että kukaan haastateltava olisi täysin samaistunut Nykytunteen 

museossa kuvattuihin ilmiöihin, eikä kukaan pitänyt omia 

koronakokemuksiaan ylivoimaisina. Eniten vieraina ilmiöinä lapsettomat 

haastateltavat pitivät perheeseen liittyviä tunnesisältöjä. Oman vierailuni 

aikana jäin pohtimaan, kenen koronakokemuksista Nykytunteen museo 

todella kertoo, ja jäävätkö esimerkiksi perheettömät ulkopuolelle? 

Toisaalta aineistosta nousee esille yhteenkuuluvuuden tunteet ja 

vertaistuki, ettei ollut omien tunteiden kanssa yksin. Oma esiymmärrykseni 

poikkeaa haastateltavien esiymmärryksestä työntekijäroolini takia 

koronakriisin aikana ja Nykytunteen museon parissa. 

 

Nykytunteen museo kertoo koronapandemiasta ensisijaisesti yksilön 

näkökulmasta, jota höystetään faktalla asiantuntijavideoilla ja tilastoin. 

Tavoitteena tällä lähestymistapana on kertoa vierailijalle, että et ollut yksin 

omien tunteidesi kanssa. Yksi haastateltava mainitsi museon tarkoitukseksi 
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sen, että ymmärtää, että ei ollut yksin, vaikka eristäytymisen takia siltä 

välillä tuntuikin. Toinen haastateltava pohti taas tämän kriisin aikana 

esiintynyttä empatiaa ja sota-ajoilta tuttua yhteishengen tunnetta, jotka 

tavallaan Nykytunteen museo nosti esiin, mutta rivien välistä. Aineiston 

perusteella voidaan sanoa, että Nykytunteen museossa vieraileva kokee 

todennäköisesti Anderssonin anonyymin yhteisöllisyyden käsitteen 

mukaisia tunteita. Yhteiseksi muodostunut kokemus on onnistuttu 

tarinallistamaan, ja vaikka museovierailu tapahtuu yleensä yksin oman 

päätelaitteen ääressä, tulee tunne yhteisestä kokemuksesta.  

 

Viestinnällisesti henkisen kriisinkestävyyden kannalta me-hengen 

synnyttäminen on keskeistä. (Hakala & Ruggiero 2022) Aineistossa esiintyy 

me-hengen piirteitä, vaikka sen sanoittaminen olikin haastateltaville 

haastavaa. Tämän osoittaa erityisesti ulkomailla asuneen haastateltavan 

vierailukokemus, jossa hän ei voinut samaistua nimenomaan suomalaiseen 

kokemukseen koronapandemian alkuajoista.  

 

Tarinoiden merkitys on jo vuosia kasvanut viestinnässä. Mitä 

koukuttavampi ja vetoavampi tarina, sitä enemmän se vaikuttaa ihmisiin 

(Valtioneuvosto 2019.) Aineiston perusteella voidaan päätellä, että 

Nykytunteen museo onnistuu kertomaan vierailijoilleen tarinan, joka 

herättää erilaisia tunteita ja reflektioita kävijässä, mutta ei välttämättä 

suoria samaistumisen tunteita. Yksi syy tähän voi olla, että suoria 

nostalgisia elementtejä, joihin samastua nostalgian kautta on vähän. 

Kriisiviestinnässä symbolinen kommunikaatio on taitolaji (Hakala & 

Ruggiero, 2022.) ja tavoitteena voisi ajatella, että viestintää vastaanottava 

kokee samaistumisen tunteita, joskus sellaisia, jotka ovat verrattavissa 

aiempaan kokemukseen. Nostalgiaan liittyy myös romanttisen 
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mielikuvituksen käsite. Romanttinen mielikuvitus syntyy tunneyhteisöissä 

yhteisen musiikin, runojen, omien ikonien, sankareiden ja vihollisten 

kautta. Usein nämä rakentuvat nostalgialle ja katsovat taaksepäin 

kansakunnan idoleihin ja voitokkaisiin sotiin ja tarinoihin (Hakala & 

Ruggiero, 2022, 38-39). Aineiston perusteella Nykytunteen museo 

onnistui herättämään nostalgisia tunteita, mutta nostalgisten tunteiden 

laatu jäi epäselväksi: voiko niitä kuvailla automaattisesti romanttiseksi, kun 

aineistosta esiintyy vierailukokemuksen yhteydessä kielteisiä tunteita, 

jossa osaa tunnesivuista pidetään yliampuvina? Poiketen muusta Suomi 

toimii-viestinnästä, Nykytunteen museo tuo esiin uusia taiteilijoita ja 

museota varten sävellettyjä teoksia, joten yhteisistä tunnetuista 

symboleista ei voida puhua. 

 

Oman vierailuni aikana kiinnitin huomiota ensimmäistä kertaa siihen, että 

Nykytunteen museo keskittyy koronapandemian alkuhetkien 

tallentamiseen ja tunteiden esittelyyn, eikä luo näkymiä tulevaan. 

Aineistossa ei esiinny suoraan toiveikkuutta tulevaisuutta kohtaan, tosin 

sitä ei haastattelussa suoraan kysyttykään. Muutama maininta 

toiveikkaammasta tulevaisuudesta liitettiin nostalgisiin tunteisiin 

“tällaisestakin on selvitty”-toteamuksilla.  Kuitenkin onnellisuustutkija 

Markku Ojasen mukaan suomalaiset ovat yleensä hyvin toiveikkaita. 

(Ojanen, 2018, 55). Toivo voi tarkoittaa myös tulevaisuuteen suuntautuvaa 

voimavaraa ja resurssia (Hyvönen, ym. 2019.) Aineiston perusteella 

Nykytunteen museo epäonnistuu luomaan tulevaisuuden näkymiä. Tämä 

ei varsinaisesti ole Nykytunteen museon tavoite, mutta museon ollessa 

osa valtioneuvoston kanslian henkisen kriisinkestävyyden viestintää, on 

Hakalan ja Ruggieron mukaan tavoitteena jakaa tietoa, luoda optimismia, 

toivoa ja rohkeutta. (Hakala & Ruggiero, 2022). Toisaalta aineistossa ei 
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nouse esille merkittäviä kehitysehdotuksia Nykytunteen museon sisällöille, 

vaan haastateltavat mainitsivat lähinnä käytettävyyteen liittyviä haasteita, 

jotka on sittemmin korjattu.  

 

Lipposen mukaan resilienssiin liittyvää selviämistä on pohdittu myös 

tarinallisuuden kautta, mikä tarkoittaa sen tutkimista, millainen tarina 

kokemuksesta muodostuu, miten ihminen siihen itsensä sijoittaa ja miten 

vaikea kokemus jäsentyy osaksi omaa elämää. Tässä yhteydessä tarinalla 

ei tarkoiteta satua tai epätoden sepittämistä, vaan käsitteellä kuvataan 

sitä, miten hankalasta tilanteesta puhutaan ja miten se jäsennetään itselle 

ja ulospäin. Resilienssiä vaativissa tilanteissa on usein kyse tarinan 

keskikohdasta, jossa muutosvaiheen tai kriisin jälkeen on tarpeen toipua ja 

rakentaa uusi tarina. (Lipponen, 2020). 
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Tulkitsen, että on syytä arvioida Nykytunteen museon tarinallisia 

elementtejä. Sijoitin Anne Kalliomäen tarinan periaatteet taulukkoon 2, ja 

tutkin, mitkä elementit toteutuvat Nykytunteen museossa:  

 

Taulukko 32. Tarinan elementtien esiintyminen ja esitystavat Nykytunteen 

museossa 

Tarinan elementti Esiintyy 
Nykytunteen 
museossa 

Esitystapa 

Tarinassa on yleensä selkeä 
rakenne: alku, keskikohta ja loppu 

x Käyttäjä selaa aikajanaa eteenpäin, loppu jää 
avoimeksi koronapandemian jatkuessa 

Tarinassa on kronologisuutta, 
tarina on yhtenäinen tapahtumien 
sarja 

x Nykytunteen museon ilmiöt ajoittuvat 
vuodelle 2020, ja tarina etenee rajoituksista 
lievennyksiin 

Tarinassa on syy- ja 
seuraussuhteita ja juonellisuutta 

  

Tarinallistamisen näkökulmasta 
tarina on yrityksen/palvelun 
punainen lanka. 

x Nykytunteen museon tarkoitus on kertoa 
suomalaisten kokemuksista 
koronapandemiasta tarinoiden avulla  

Tarinassa on selkeä 
hahmo/toimija 

  

Tarinassa on faktaa ja fiktiota 
(tarina on dramatisoitu, 
mielenkiintoinen, koukuttava) 

x Ilmiöihin liittyvillä tunnesivuilla on fiktiivinen ja 
dramatisoitu kokemus asiasta, jonka jälkeen 
sivulla tilastoja ja asiantuntijan video 

Tarina vetoaa tunteisiin 
(inhimillisyys, merkitykset, 
tunnistamisen kokemukset) 

x Tunnesivut vetoavat tunteisiin: osoittavat 
inhimillisyyttä kaikkia reaktioita kohtaan ja 
mahdollistavat kokemukset siitä, että käyttäjä 
ei ole ollut omien tunteiden kanssa yksin 

Tarina vetoaa eri aisteihin ja 
herää eloon aistien kautta (vrt. 
tekstissä adjektiivit, kuvailut, 
palveluissa eri aisteihin 
vaikuttaminen) 

x Tunnesivun tarinat sisältävät musiikkia, 
puhuttua ääntä ja kuvailevia adjektiiveja. 
Kuulo- ja näköaistia hyödynnetään 
monipuolisesti. Virtuaalinen toteutus ei 
mahdollista kaikkien aistien hyödyntämistä 

Taulukko 2. Tarinan elementit Nykytunteen museossa Anne Kalliomäen 

(2014) mukaan (Kalliomäki, 2014, 22.)  
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Taulukosta 2 voi päätellä, että Nykytunteen museo kertoo yhden 

yhtenäisen tarinan sijaan useamman pienemmän tarinan, ja siksi 

juonellisuus ja selkeä toimija puuttuvat, mutta muut tarinan elementit 

täyttyvät tunnesivuilla ja aikajanalla: tarinat vetoavat tunteisiin ja eri 

aisteihin. Nykytunteen museo on kokoelma tarinoita koronapandemian 

vaiheista, mutta ne kuvaavat mitä sillä hetkellä tapahtui, eivätkä ota kantaa 

siihen, mitä sen jälkeen tapahtui. Voi siis päätellä, että Nykytunteen 

museossa on kronologisuutta, mutta varsinainen kokoava juoni puuttuu.  

5.4 Tulosten yhteenveto 

Yhteenvetona aineiston perusteella voi päätellä, että Nykytunteen 

museon vierailukokemus on pääosin mieluinen kokemus, joka saa kävijän 

pohtimaan ja reflektoimaan omia tunteitaan, sekä tuntemaan 

yhteenkuuluvuuden tunteita muihin Suomessa koronakriisin aikana 

asuneisiin. Vierailun aikana koettiin myös kielteisiä tunteita liittyen 

melodramaattisiin äänitarinoihin ja pelon tunnusmusiikkiin, sekä 

hämmennystä tunnekyselyistä, joiden vaihtoehtoja oli yllättävän vaikea 

valita, jos oma tunne samasta ilmiöstä poikkesi annetuista vaihtoehdoista. 

On hyvä kuitenkin muistaa, että jokainen vierailukokemus on yksilöllinen ja 

koska haastateltavien kokemukset eivätkä ole yhteneviä, ei täysin yleistä 

tietoa kokemuksista voida saavuttaa (Tökkäri, 2018, 66). 

 

Aineiston perusteella Nykytunteen museon suunnittelijat ovat onnistuneet 

ilmiöiden ja tunteiden valinnassa, kehitettävää olisi joidenkin tunnesivujen 

dramaattisuuden säätämisessä hieman neutraalimmaksi. Toisaalta 

Nykytunteen museon tavoite on tallentaa koronapandemian alun tunteet, 

sellaisena kuin ne olivat. Haastattelut tehtiin kuitenkin puolitoista vuotta 



59 

ensimmäisten poikkeusolojen julistamisen jälkeen, jolloin pahimmasta 

shokista oli oletettavasti jo selvitty. 

 

Haastateltavat kokivat resilienssistä puhumisen mielenkiintoiseksi, vaikka 

heillä kaikilla ei ollut aiheesta aiempaa tietämystä, tai taitoja arvioida 

omaa resilienssiään. Aineistossa esitettiin useamman kerran ehdotus, että 

Nykytunteen museon yhteyttä henkiseen kriisinkestävyyteen ja resilienssiin 

voisi pitää museossa enemmänkin esillä ja siellä voisi olla ohjaus 

lisätietoihin aiheesta ja vinkkejä oman resilienssin kasvattamiseen. Tämä 

huomio sai minut pohtimaan viranomaistemme tekemää viestintää 

laajemminkin: tällä hetkellä ei tietääkseni ole aiheeseen liittyvää sisältöä 

ministeriöiden kanavilla. Resilienssin ja henkisen kriisinkestävyyden 

käsitteiden tunteminen olisi hyödyksi myös tulevaisuudessa. 

 

Nykytunteen museo hyödyntää taiteellisia ja tarinankerronnan elementtejä 

vahvasti, ja jos vastaavanlaista projektia kehitetään tulevaisuudessa, voisi 

suunnitteluvaiheessa huomioida paremmin sen, miten käyttäjä otetaan 

osaksi tarinaa ja miten luodaan toiveikkuutta eteenpäin. Lopuksi on 

sanottava, että Nykytunteen museossa vierailua pidettiin hyvänä asiana, ja 

useampi haastateltava kertoi palaavansa museoon myöhemmin 

kirjoittamaan kirjettä itselleen tulevaisuuteen ja katsomaan 

asiantuntijoiden videoita. 
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6. Pohdinta 

6.1 Tulosten tarkastelu  

Olen kypsytellyt tämän tutkielman tarkkaa aihetta ja rajausta useita 

kuukausia. Halusin työn liittyvän Nykytunteen museoon, sen ollessa 

valtionhallinnon viestinnässä poikkeuksellinen, luova ja rohkea kokeilu 

(Hakala & Ruggiero, 2022). Aika pian tämän jälkeen resilienssin käsite 

liittyi mukaan aihepohdintoihini, ja haasteet liittyivät resilienssin ja 

henkisen kriisinkestävyyden käsitteiden tuntemattomuuteen suurelle 

yleisölle, ja sen tutkimisen haasteisiin. Johdannossa esitin, että pyrin 

tuottamaan lisää ymmärrystä resilienssin ja taiteen suhteesta, mutta 

aineiston kerättyäni ymmärsin, että tarvitsisin verrokkikokemuksen 

taiteettomasta museosta, joka tekisi vertailukelpoisen aineiston 

keräämisestä käytännössä mahdotonta. Toisaalta resilienssiä voidaan 

vahvistaa tarinoiden avulla, ja Nykytunteen museo kertoo tarinan 

monipuolisin taiteellisin menetelmin. 

 

Tutkimuskysymyksiin Nykytunteen museon vierailukokemuksesta tämä 

tutkielma vastaa mielestäni kelvollisesti, haastatteluaineistoa kuvaan tässä 

tutkielmassa monipuolisesti. Sisällönanalyysin avulla nostamani teemat 

osoittavat, että Nykytunteen museo herättää yhteisöllisyyden kokemuksia, 

ja auttaa vierailijaa reflektoimaan omaa kokemustaan koronakriisistä, ja 

siihen liittyviä tunteita. Haastateltavien mukaan Nykytunteen museon 

tavoite resilienssin ylläpitämisessä voisi olla selkeämminkin museossa 

esillä. Vierailukokemusta pidetään pääosin hyvänä, ja virtuaalimuseon 

toteutusta onnistuneena, hämmennystä herätti joidenkin tunnesivujen 

ylidramaattiselta tuntuva kerronta, ja Ekmanin tunneteoriaan pohjautuvat 
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tunnekyselyt, joiden yhteyttä tunnesivun kertomaan tarinaan oli välillä 

haastavaa ymmärtää.  

 

Tutkimuskysymysten lisäksi asetan johdantoluvussa tälle tutkielmalle 

kolme tavoitetta, jotka nousivat teemoiksi lähdekirjallisuutta tutkiessani:    

1. Selvittää, onko Nykytunteen museo onnistunut tunnistamaan 

ihmisten tarpeita, odotuksia ja median käyttöä? 

2. Onko haastatteluaineistossa viitteitä siitä, että kuvitellun yhteisön 

rakentaminen virtuaalisen museon avulla on onnistunut? 

3. Tuottaako tutkielma lisää ymmärrystä taiteen ja resilienssin 

kokemuksesta? 

 

Kahteen ensimmäiseen tavoitteeseen löytyi aineistosta selkeitä viitteitä: 

Aineistossa ei esitetty Nykytunteen museolle suoraa kritiikkiä konseptina, 

tai esitetty vaihtoehtoista toteutustapaa. Virtuaalista toteutusta kohtaan oli 

ennakko-oletuksia, mutta vierailun jälkeen toteutusta kiiteltiin. 

Mahdollisuus reflektoida omia tunteita koettiin tarpeelliseksi, ja useampi 

haastateltava kuvasi kokeneensa yhteenkuuluvuutta vierailun aikana. 

Nämä yhteenkuuluvuuden tunteet voidaan perustella Andersonin 

kuvitellun yhteisön käsitteen avulla, mutta haastatteluotannan ollessa 

kohtuupieni, ei voida suoraan tehdä johtopäätöstä tällaisen yhteisön 

syntymisestä.  

 

Kolmanteen tavoitteeseen mielestäni tämä tutkielma ei vastaa täysin: 

aineistossa mainitaan taideteoksia, mutta suoraa johtopäätöstä 

Nykytunteen museon taideteoksien yhteydestä resilienssiin ei voi tämän 

tutkielman aineistosta tehdä.  
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Nykytunteen museon vierailukokemuksen tutkiminen on ollut antoisa 

prosessi, erityisesti aiheen monialaisuuden vuoksi: tämä tutkielma sivuaa 

tunneteorioita, kognitiotiedettä, käytettävyystiedettä, psykologiaa, 

resilienssitutkimusta ja yhteiskuntatutkimukseen ja viestinnän 

tutkimukseen liittyviä käsitteitä. Välillä poikkitieteellisyys tuotti haasteita 

käsiteviidakossa seikkaillessa ja teoriaosuutta rajatessa. Tähän tutkielmaan 

on tietoisesti valittu ne käsitteet, jotka kuvaavat aineistosta nousseita 

ilmiöitä, tarkoituksena ei ole ollut referoida edellä mainittujen alojen 

kaikkia tutkimuksia aiheesta. 

 

Tavoitteenani toisessa luvussa oli tuoda esiin tunteiden merkitys 

jokaisessa hetkessämme ja arvioida Paul Ekmanin teoriaa kuudesta 

perustunteesta, jolle Nykytunteen museo rakentuu. Oleellista on 

ymmärtää, että tunteiden määrittely on monimutkaista ja Ekmanin 

tunneteoria on tunnettu siksi, että moni muu tunteiden luokittelutapa 

pohjautuu siihen. Tutkimuskysymystä asettaessani en tullut ajatelleeksi 

tunteiden monimutkaisuutta ja ajattelin, että luokittelen aineiston Ekmanin 

teoriaan perustuen. Pelkästään Ekmanin jaottelua käyttäen aineistosta olisi 

tullut hyvin yksipuolinen: käytännössä tutkielman loppupäätelmä olisi 

ollut, että Nykytunteen museon vierailukokemus on hämmentävä jättäen 

mielestäni kiinnostavimmat ulottuvuudet ulkopuolelle: äänimaailman 

merkitys museomaisuuden luomisessa ja kokemuksia yhteisöllisyydestä. 

Ekmanin tunneteoria ei huomioi tunteiden monipuolisuutta, vaikka 

todellisuudessa harvoin ihminen tuntee puhtaasti yhtä tunnetta. 

Nykykäsityksen mukaan perustunteet antavat nimet elementeille, joiden 

sekoitus tunteet oikeasti ovat. Ekmanin perustunneteoriaa on myös 

kritisoitu siitä, että tunteet ovat myös kulttuurisidonnaisia ja kielellisiä 

ilmiötä. 
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Suurin oivallukseni tapahtui kirjoittaessani omaa esiymmärrystäni 

koronapandemian eri vaiheista. Vaikka työtehtävieni takia olin koko ajan 

tasalla koronapandemian tilanteesta ja valtionjohdon toimenpiteistä, en 

oikeastaan pysähtynyt koskaan ajattelemaan omia tunteitani esimerkiksi 

rajoituksia kohtaan. Yksi syy tähän voi olla tämän poikkeuksellisen ajan ja 

kriisivaiheen pitkä kesto, jolloin psykologiasta tutut kriisin eri vaiheet eivät 

ole toteutuneet samalla tavalla. Virkamiehinä pohdimme yhteiskunnan ja 

kansalaisten resilienssiä, mutta helposti siinä roolissa unohtaa olevansa 

kansalainen myös itse. 

 

Aineistosta nousi kiinnostava huomio Nykytunteen museon ja resilienssin 

yhteydestä, resilienssin käsitettä ei opeteta kävijälle tai ohjata häntä 

pohtimaan tai vahvistamaan omaa resilienssiään. Aineiston perusteella 

resilienssin käsite on useimmille tuttu yleistasolla, ja miellettiin yksilöä 

koskevaksi käsitteeksi ennemmin kuin koko kansakunta koskevaksi. Tätä 

tutkielman tulosta toivon hyödynnettävän koronapandemian jatkuessa ja 

tulevia kriisejä kohdatessa. 

6.2 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

Oma esiymmärrykseni toimi motivaationa tämän tutkielman 

kirjoittamiselle. Aineiston ylitulkinnan vaara oli olemassa tuntiessani 

tutkimuskohteen niin hyvin. Toisaalta oma esiymmärrykseni itse 

Nykytunteen museon aiheesta, koronapandemiasta, oli haastateltaviin 

verrattuna hyvinkin erilainen, joten heidän kokemuksensa kuuntelemiseen 

ja tulkitsemisensa suhtautuminen tutkijana oli helpompaa, vaikka 

etukäteen toivoinkin selkeämpää yhteytä resilienssin ja Nykytunteen 

museon vierailukohteen välillä.  



64 

 

Kokemuksen tutkimuksessa on kiinnostavaa kokemuksen ainutkertaisuus: 

kokemus todella tapahtuu vain kerran, ja siitä kertoessa toisille tai sitä 

tulkittaessa käsitellään oikeastaan uudelleen elettyä kokemusta. Erityisesti 

kiehtoo kokemuksen tutkimuksen moniulotteisuus ja kokemuksen 

ainutkertaisuus. Onkin hyvä huomioida, että joku toinen tutkija tekisi 

aineistosta oman esiymmärryksen avulla toisenlaiset päätelmät. Jos 

tutkimusasetelma toteutettaisiin uudestaan eri haastateltavilla, tämän 

tutkimuksen tulokset eivät olisi suoraan verrannollisia, koska 

haastateltavien vierailukokemukset ovat ainutkertaisia. 

 

Tutkielman aiheella on useita jatkotutkimusaiheita. Nykytunteen museon 

kirjeitä ei hyödynnetty tässä tutkielmassa. Käyttäjien itselleen kirjoittamia 

kirjeitä voisi analysoida useilla eri menetelmillä ja verrata kokemuksia 

Nykytunteen museon tunnesivuihin. Kirjeitä voisi myös tarkastella tietyn 

teeman mukaan tai verrata tunnesivujen alaosan tunnekyselyiden 

tuloksiin. 

 

Toisaalta kehittääksemme Nykytunteen museota edelleen olisi 

mielenkiintoista esimerkiksi tutkia tunnesivujen otsikoista herääviä 

mielikuvia, ja niiden suhdetta tunnesivun sisältöön. Kaikki haastateltavat 

tekivät otsikon perusteella klikkauspäätöksen. 

 

Resilienssiin liittyviä tutkimusaiheita olisi useita, ja mielenkiintoista olisi 

tehdä tätä tutkielmaa vastaava tutkimus pidemmän ajan kuluttua. Poijulan 

mukaan resilienssitutkimuksesta puuttuu näkökulma, jossa resilienssiä 

vertailtaisiin ennen muutosta ja muutoksen jälkeen, ja huomioitaisiin muut 

elämän osa-alueet (Poijula 2018) ja kiinnostavaa olisikin soveltaa tätä 
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Nykytunteen museoon resilienttiyden näkökulmasta: kokisivatko 

tutkimukseen osallistujat, että Nykytunteen museo vahvistaisi resilienssiä? 

Kiinnostavaa olisi jatkaa tutkielman käsitteiden kanssa painottaen yhteyttä 

tarinallisuuteen ja palvelumuotoiluun: millaisin menetelmin voitaisiin 

kehittää resilienssiä vahvistavia tarinoita, tai jopa palveluita?  
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelukutsun saate + haastattelurunko 
Haastattelukutsun saate 
Haastattelu koostuu kolmesta osasta: johdannosta, vierailusta Nykytunteen 
museoon ja sitten varsinaisesta haastattelusta. Ajattelin, että kestona olisi 1,5h, 
josta puoli tuntia on varattu museokäynnille. Haastattelua varten riittää, että käyt 
haastattelun aikana museossa, mutta jos haluat tutustua siihen etukäteen, se 
löytyy osoitteesta www.nykytunteenmuseo.fi.  
 
Jos sinulle sopii nauhoittaa haastattelu, mielelläni sen teen oman muistin tueksi. 
Haastatteluiden vastaukset anonymisoidaan ja lopullisesta työstä ulkopuoliset 
eivät voi tunnistaa haasteltavia.  
 
Johdanto (15 min)  
Aloituspuheenvuoro: 

• Haastattelun rakenteen läpikäynti: ensin lämmittelykysymyksiä, vierailu 
museossa ja lisää kysymyksiä.  

• kyseessä taiteiden tiedekuntaan tehtävä tapaustutkimus, aiheen esittely 
ylimalkaisesti: ”Tutkin kokemuksia Nykytunteen museosta, ja tärkeää on, 
että kerrot rehellisen mielipiteen kokemuksestasi”. 

• Pyydä lupa haastattelun nauhoittamiseen 
• Kerro, että haastattelut anonymisoidaan, eikä kaikkea nauhalla olevaa 

litteroida osaksi aineistoon. Haastateltava luultavasti tunnistaa valmista 
työnsä itsensä, mutta pyrin siihen, että kukaan muu työtä lukeva ei.   

 
Haastattelun 1. vaihe, kysymykset 

• Mitkä ovat tämän hetken tunnelmat? Millä mielellä olet juuri nyt?  
• Jos pitäisi kuvailla korona-aikaa: mitä tunsit, kun pandemia alkoi?  

o Miltä koronakriisi tuntuu juuri nyt? 
o Onko korona-ajassa ollut jotain erityisen positiivista tai 

negatiivista?  
• Osaatko määritellä käsitteet henkinen kriisinkestävyys? /resilienssi 

o Haastateltavalle esitellään resilienssin käsite: Resilienssi on 
kokonaisvaltainen kyky tasapainottaa omaa toimintaa jatkuvasti 
muuttuvassa ympäristössä ilman, että tunteet, mieli tai fysiikka 
ajautuvat epätasapainoon. Resilienssiä tarvitaan kaikissa elämän 
muutoksissa, ei vain negatiivisissa tai traumaattisissa 
kokemuksissa. Arkipäivän tilanteissa resilienssiä voi tarvita 
esimerkiksi kodin remontissa tai uudessa työpaikassa 
aloittamisessa. 

• Onko Nykytunteen museo tuttu? 
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Ohjeistus museossa vierailuun 

• Suosittelemme käyttämään tietokonetta ja kuulokkeita, mutta toimii myös 
ilman kuulokkeita ja kännykällä-  

• Saat mennä museossa mielesi mukaan: en oleta, että katsot/kuuntelet 
kaikkea, vaan mene intuitiosi mukaan. Tulevat kysymykset eivät ole 
sisältöpistarit.  

o Museo on kolmikielinen, valitse mieleisesi!  
• Navigointi: museo toimii skrollaamalla: jos et tiedä miten mennä 

eteenpäin, skrollaa. 
• Aikaa varattu 30 min, jos olet aiemmin valmis, tule takaisin linjoille!  

 
(Haastateltava vierailee museossa, n. 30 min tai niin kauan, kun tarvitsee aikaa)  
 
Haastattelun 2. vaihe, vierailukokemus Nykytunteen museossa, kysymykset 

• Mikä oli ensireaktiosi museosta?  
• Millä kielellä kävit museossa?  
• Mihin asti ehdit?  
• Mikä taidemuoto (valokuvat, ääniteokset, jne) oli vaikuttavin?  
• Toteuttaisitko jotain toisin?  
• Mitä ajattelet, mikä on museon tavoite?  

o Kerrotaan museon tavoite:  
- Museolla on kaksi tarkoitusta: toimia tapana reflektoida 

omia kokemuksiaan ja tunteitaan ja tallentaa ihmisten 
tunteita koronapandemian aikana. Nykytunteen museo on 
VNK:n tilaama, ja sen tarkoitus on kuvastaa peilejä ja 
ruutuja, joita näimme, kun pandemia pakotti meidät 
sisälle. Museo antaa mahdollisuuden palata ajassa 
taaksepäin ja nähdä itsesi ja toiset uusin silmin.   

- Nykytunteen museon tavoite on myös edistää henkistä 
kriisinkestävyyttä, jolla tarkoitetaan yhteiskunnan 
turvallisuusstrategiassa yksilöiden, yhteisöjen ja 
yhteiskunnan sekä kansakunnan kykyä kestää 
kriisitilanteiden aiheuttamat henkiset paineet ja selviytyä 
niiden vaikutuksilta. 

o Tähän peilaten, miten museo pitäisi toteuttaa? 
o Onko mielestäsi Nykytunteen museo onnistunut tässä 

tavoitteessaan?  
Tunteet:  

• Haluatko lisätä jotain, millaisia tunteita museo herätti?  
• Oliko jotkut kohdat samaistuttavia? Mitkä eivät olleet?  
• Mitä mieltä olit sivun alaosan tunnekyselyistä?  


