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Myötätunnon vastaanottamisen harjoite



Myötätunnon stepit: kolme T:tä

Tieto → huomaanko? Tunne → liikuttaako se? Toiminta → toiminko?

Lähde: Pessi & Martela 2017b 



Myötätunnon neurofysiologinen perusta
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Myötätunnolla ja 
itsemyötätunnolla on 
avainrooli toimivan 
tunnesäätelyn kannalta

Mistä 
tunnetasapaino 
löytyy itsekriittisellä 
opiskelijalla, joka ei 
koe kuuluvuutta 
porukkaan?

? !



Myötätunnon vaikutuksia aktorille

• Vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin:

Rein, Atkinson ja McCraty (1995) selvittivät, että myötätuntoisella kuvittelulla on positiivisia 
vaikutuksia immuunisysteemin indikaattoriin (S-IgA), ja vastaavasti vihamielisellä 
kuvittelulla oli heikentävä vaikutus immuunijärjestelmän indikaattoriin.

Kuvitteluharjoitteet myötätunnon harjaannuttamisesta muita kohtaan tuottivat muutoksia 
etuaivokuorelle, immuunisysteemiin ja hyvinvointiin (Lutz, Brefczynski-Lewis, Johnstone, & 
Davidson, 2008).

Jo 6 viikon myötätuntomeditaatio -ohjelma paransi immuunitoimintaa sekä kehitti 
stressaaviin tilanteisiin reagointitapaa käyttäytymisen ja solubiologisella tasolla (Pace et al., 
2008).



Myötätunnon vaikutuksia aktorille

Myötätunnon vastaanottamisen ja osoittamisen harjoitteet lisäävät hyvinvointia ja 
kehittävät aivojen toimintaa erityisesti tunnesäätelyn kannalta (esim. Begley, 2007).

• Vaikutuksia kognitiiviseen suoriutumiseen:
Myötätuntoisten organisaatioiden työntekijät oppivat nopeammin (ks. Worline & Dutton, 
2017)

Myötätuntoinen käyttäytymisnormisto edisti myönteistä ryhmäkokemusta, ja kriittisen 
ajattelun taitoja (nopeus, integratiivisuus) (Gilbert et al. 2018)



Myötätunnon vaikutuksia aktorille

• Vaikutuksia kuuluvuuden kokemukseen:

Lyhyt loving-kindness -meditaatio lisäsi yhteenkuuluvuuden tunteita ja yhteenkuuluvuuden tunnetta 
vieraita ihmisiä kohtaan (Hutcherson, Seppala ja Gross, 2008) (ks. Myös Fredrickson et al., 2008).

Myötätunto muuttaa emotionaalisesti koettua yhteyttä työyhteisön jäsenten välillä (Frost et al., 
2000).

Myötätunto auttaa jokaista työyhteisön jäsentä tulemaan nähdyksi ja tunnetuksi omana itsenään 
sekä tuntemaan vähemmän yksinäisyyttä (Kahn, 1993).

Mindfull Compassion –meditaatio-ohjelman (9 vko) tutkittuja vaikutuksia mm. kuuluvuuden 
tunteen lisääntyminen, prososiaalisen käyttäytymisen kehittyminen, myötätunnon 
vastaanottamisen ja ilmaisemisen lisääntyminen sekä yhteisön kehittyminen (Hollis-
Walker, Colosimo 2011; Leiberg et al. 2011). 



Myötätunto korkeakouluyhteisön voimavarana
Mielenterveys

Sosiaalinen 
liittyminen

Akateeminen 
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• Stressiä voimak-
kaasti vähentävä         
vaikutus
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• Keskittymiskyvyn ja
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• Kuuluvuuden tunteen 
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• Sosiaalisen ahdistuksen 
vähentyminen



Myötätunto osaksi 
korkeakoulutusta -reittejä

• Strategisella tasolla*: Myötätunto itseä 
ja muita kohtaan korkeakoulun 
strategian ydinarvoja ja identiteetin 
ydintä

• Koulutussuunnittelussa: Myötätunto 
kansalais- ja ammatillisena 
kompetenssina

• Opetuksen ja ohjauksen rakenteissa* ja 
käytännöissä: opetussuunnitelmatyö, 
pedagogiset keinot ja suuntaukset, 
kuten vertaispedagogiikka*

*esimerkkejä tulevissa dioissa



Myötätunto osaksi 
korkeakoulutusta -reittejä

• Ekstra-curricular –toiminnassa: 
yhteisöllinen toiminta, 
opiskelijatapahtumat, tuutorointi jne.

• Yksilön tasolla: tietoisuus myötätunnon 
vaikutuksista, omat myötätuntotaidot



1/3 Myötätuntomentorointi kuuluvuuden 
kokemuksen edistäjänä
• Toiminta on tiedekuntarajat ylittävää, opinnollistettua toimintaa, jonka 

tähtäimenä myötätunnon lisääminen, paitsi opiskelijan elämässä, myös koko 
korkeakouluyhteisössä sekä samalla tietoisen myönteisen ryhmäkokemuksen 
rakentaminen.

• Myötätuntomentorointi opiskelijalta opiskelijalle suunnattua, kaikille avointa 
vertaisryhmätoimintaa, jota tehtävään perehdytetyt opiskelijamentorit ohjaavat 
10 hengen pienryhmissä. 

• Esittelyvideo Youtubessa

• Julkaisimme hankkeessa myötätuntomentoroinnin käsikirjan opiskelijamentorille 
ja mentoreiden ohjaajana toimivalle henkilöstölle. Tarjoamme mallin 
käyttöönoton tueksi säännöllisesti valtakunnallisia ohjaajakoulutuksia.

https://www.youtube.com/watch?v=XjE4pnF0xhc&t=6s
https://www.nyyti.fi/hankkeet/myotatuntoa-korkeakouluihin-hanke/viestintamateriaalit/myotatuntomentoroinnin-kasikirja/


1/3 Myötätuntomentorointi: osallistujien kokemuksia
• Pysähtymisen ja reflektion tärkeys

• ”Ei ollut kiirettä, vaan saimme itse määritellä tahdin ja käydä asioita läpi rauhassa”

• “Sirpaleinen ja nopeatempoinen arki kaipaa kaveriksi enemmän myötätuntoisia kohtaamisia 
ja myötätunnon säännöillä toimivia opiskelu- ja työyhteisöjä.”

• Omien opintojen tarkasteleminen ja reflektointi myötätunnon näkökulmasta

• Erilaisuuden arvostaminen 
”Oli avartavaa, kun meitä oli niin eri aloilta.” →moninaisuus, oman identiteetin peilaaminen 

”Osallistujille annettiin riittävästi tilaa avata omaa ajatusmaailmaansa ilman kokemusta 
arvostelusta.”

• Vertaisuus ja yhdessä oppiminen 
• ”Oli huippu juttu, että te myötätuntomentorit olitte myös opiskelijoita (ei opettajia tai joitain 

myötätuntoguruja).”

• Uudenlainen oppimisen kokemus – ei haeta tai tarvitse löytää ”oikeaa” vastausta, vaan asiaa 
voidaan kaikessa rauhassa tutkia yhdessä



2/3 Myötätuntoisen kampuksen rakentaminen: 
Charter for Compassion (CfC)
• CfC:n verkkosivut suosittavat sitä, että instituutio aloittaa 

kehittämisprosessin siitä, että se määrittelee jäsentensä toimesta, 
millaiset asiat ovat tämän hetken huolenaiheina lokaalisti tai 
laajemmin, joihin sen olisi syytä paneutua. 

• Yliopistot, jotka ovat mukana, ovat usein perustelleet jäsenyyttään 
sillä, että CfC:n missio on linjassa ja ilmentää yliopiston omia arvoja. 
Edellyttää resurssien poikkihallinnollista suuntaamista CfC:n työlle.



2/3 Myötätuntoisen kampuksen rakentaminen: 
Charter for Compassion (CfC)
• Organisoiduttu ohjausryhmän ja valmisteluryhmien perustamisella 

(teemoina mm. yhteisöön kiinnittyminen, koulutuksen kehittäminen, 
markkinointi)

• Poimintoja connecticutilaisten jäsenyliopistojen edustajilta:
• ”Meidän piti laittaa sivuun oppiainerajat ja alkaa työskennellä yhdessä isojen 

tavoitteiden eteen”

• ”Olemme pohtineet, miten tuoda myötätunto osaksi kaikkea opetusta? 
Ajatuksena on tuoda kysymys tiedekuntien opetuksen kehittämistyöpajoihin, 
joissa pohdimme yhdessä myötätunnon idean toteutumista opetuksessa.”



Myötätunto-keskeinen pedagogiikka, 
Compassion-focused Pedagogy

• Pohjautuu Compassion focused Therapy –
terapiasuuntauksesta ei-kliiniseen ympäristöön, 
kuten koulutusalalle, johdetusta Compassion 
Mind Training –ohjelmasta

• Kyseessä ryhmä- ja tiimityöskentelyn pedagogista
käytäntöä kehittävä, myötätuntotaitoja vahvistava
pegagogiikka, joka kehitetty 2010-luvulla 
brittiyliopistoissa (Gilbert, 2016; Gilbert 2018a,b)



Myötätunto-keskeinen pedagogiikka, 
Compassion-focused Pedagogy

• Taustalla huoli mielenterveyshäiriöiden ja
yksilölähtöisen kilpailullisuuden lisääntymisestä
korkeakouluopiskelijoilla sekä (etnisten) 
opiskelijaryhmien merkittävistä valtakunnallisista
tasoeroista

• Tulokset: Ryhmän myötätuntoinen 
käyttäytymisnormisto edisti myönteistä 
ryhmäkokemusta ja paransi kriittisen ajattelun 
taitoja suhteessa kontrolliryhmään (Gilbert.T, et al. 
2018). Valtakunnallinen suoriutumisero ei ollut 
nähtävissä ryhmien välillä.



3/3 CfP:n Tietoisen 
myötätuntoisen 
vuorovaikutuksen taitoja

1. Luo ja säilytä katsekontakti puhujaan: Ilmaiset, että 
kuuntelet, kun hän puhuu. Voit harjaannuttaa 
etänäkin tietoisen kuuntelijan taitoja.

2. Ylläpidä inklusiivista puhetta: Helpota 
sanavalinnoillasi kaikkien osallistumista 
keskusteluun, vrt. ”he” vai ”me”?

3. Tee interventio dominoivaan: Kutsu mukaan 
ryhmän hiljaisimpia jäseniä inklusiivisella 
katsekontaktilla ja avoimilla kysymyksillä.

4. Ylläpidä inklusiivistä kehonkieltä (micro-
affirmations: katse, keho, puhe): Vahvista sitä, mitä 
toinen puhuu, tue hänen puhettaan. Mallinna toista 
vahvistavaa käyttäytymistä!


