


Myötätuntopedagogiikka, teoreettinen ja 
tutkimustausta:

Iltapäivän kulku:

Lauran esitys (30 min.)

Saaran kommentti-esitys (10 min.)

Keskustelut esityksen lomassa (20 min.)

Pienryhmätyöskentely breakout -huoneissa +   

Flinga (30 min.)

Purkukeskustelu (30 min.)



Myötätuntopedagogiikka, teoreettinen ja 
tutkimustausta:

Lauran sisältö:

• Tutustutaan myötätuntoon potentiaalisena 
yliopistopedagogiikan teoreettisena 
viitekehyksenä 

• Tutustutaan korkeakoulu-kontekstissa tehtyyn 
myötätunto-tutkimukseen ja -interventioihin 
maailmalta 

• Co-creation –työpaja: opetuksen/käytäntöjen 
kehittäminen myötätuntopedagogiikan 
näkökulmasta: Miten voisin soveltaa 
myötätuntopedagogiikkaa kursseillani ja työssäni?



Rakenne

Relevantteja näkökulmia myötätuntoon yliopistopedagogiikassa

Teoria-viitekehys

• Kolmen tunnesäätelyjärjestelmän malli (Gilbert, P., 2010)

• Uhka, myötätunto ja turvallisuuden tunne

Myötätunnon vastaanottaminen –harjoite (vapaaehtoinen)

Myötätunnon nousu monitieteisenä tutkimuskohteena

Myötätunto ja koulutuskäsitykset

Myötätuntopedagogiikka ja kysymys opetuksen tarkoituksesta 

Myötätuntopedagogiikka ja kriittinen ajattelu

Myötätuntopedagogiikka ja myötätunnon herättely

Myötätunto ja tasavertainen kumppanuus

Kriittinen myötätunto

Tutkimus-caseja eri yliopistoista

Workshop-vaihe



Relevantteja näkökulmia myötätuntoon 
yliopistopedagogiikassa (1)

Myötätunto ja 
akateeminen 

suoriutuminen

Myötätunto,
kriittisen ajattelun 

elementit ja 
työelämätaidot

Myötätunto ja 
yksilön hyvinvointi

Myötätunto ja 
holistinen kasvu ja 

kehitys

Myötätunto ja 
prososiaalisuutta 
edistävä opetus

Myötätunto ja 
ryhmäkokemus

Myötätunto ja työ-
ja opiskeluyhteisön 

hyvinvointi 

Myötätunto ja 
globaalit ekologiset 
ja humanitääriset 

uhat



Onko opetuksella jokin suurempi
tarkoitus? Jos opetus tähtää

prososiaalisuuden edistämiseen, 
onko myötätunnosta opetuksen 

viitekehykseksi?
Artikkeli: A Call for Compassion and Care in Education: 
Toward a more Comprehensive Prosocial Framework 
for the Field, by Brooke D. Lavelle, Lisa Flook and Dara
G. Ghahremani, teos: The Oxford Handbook of 
Compassion Science

Mitä tavoittelemme?



Tunteiden säätelyjärjestelmät 
(Gilbert, P, 2010) (2)



Uhkatila, myötätunto ja turvallisuudentunne (3)

• Uhkatila voi aktivoitua ympäristön tai omien kokemustemme vaikutuksesta.  

• Itsekritiikki/ulkoinen uhka aktivoi sympaattisen hermoston, synnyttää suojautumisen ja vinouttaa tulkinnan 
(sosiaalisesta) tilanteesta kielteiseksi. Sisäinen/ulkoinen uhka synnyttää ”fight or flight”– tai alistumisreaktion.

• Koska ympärillä näkyvä stressi vaikuttaa ja on uhka hyvinvoinnillemme, koetamme suojautua vaistomaisesti. 

• Kuitenkin se, miten toisten kuormitus ja stressi vaikuttavat meihin, riippuu siitä, onko oma vastaamisemme passiivista 
vai aktiivista. Myötätunto-harjoitteiden yleisimpiä vaikutuksia on lisääntynyt positiivisten tunteiden määrä ja 
yhteenkuuluvuus.

• Vastaavasti itsemyötätunto ja yhteenkuuluvuuden tunne aktivoivat parasympaattisen hermoston → koemme 
turvallisuuden tunnetta ja näemme tilanteen rakentavammin. 

• Pelkkä myötätunnon kuvitteleminen saa aikaan parasympaattisen hermoston aktivoitumisen (Gilbert, 2010) sekä 
yhteenkuuluvuuden tunteen heräämisen.

• Myötätunto muita kohtaan synnyttää muutoksia etu-aivokuorella sekä immuunisysteemissä. (Lutz et al, 2009) 

• Jo 6 viikon ohjelma myötätunnon harjaannuttamiseen paransi immuunitoimintaa sekä kehitti stressaaviin tilanteisiin 
reagointitapaa käyttäytymisen ja solubiologisella tasolla (Pace, 2008).





Myötätunnon nousu monitieteisenä 
tutkimuskohteena (5)

• Tutkimuskenttä kattaa 
neurotieteistä organisaatiotieteisiin, sosiaalipsykologiaan, kliiniseen 
ja persoonallisuuspsykologiaan sekä kehityspsykologiaan ja teologiaan

• Myötätunnon nousu aikamme ”isoja ongelmia” vasten 
(pandemiariskit, ilmastopakolaisuus, maaperän köyhtyminen, lajikadon 
eteneminen)

• Myötätunnon nousu osittain ”hitaan tieteen” liikkeen vaikutuksesta

• Myötätunnon merkitys identiteettien moninaisuuden 
näkökulmasta korkeakoulu- ja tiedeyhteisössä



Myötätunto ja koulutuskäsitykset (6)

• Yliopisto-opetus julkista ja yksityistä etua vasten (common good vs. private interest), 
Opetuksen lähestymistapa nousee koulutuskäsityksestä (transaktionaalinen 
vs. transformatiivinen lähestymistapa, joka edistää syväoppimista)

• Se, miten myötätunto positioidaan yliopistossa, liittyy myös kysymykseen koulutuksen etiikasta.

• Myötätunnon merkityksen voi nähdä suhteessa opetukselle asetettuihin tavoitteisiin, kuten 
ajatukseen myötätunnosta ammatillisena ominaisuutena, jota kultivoidaan koulutuksen kautta.

• Myötätunnon pedagogiikkaan liittyy ajatus opetuksen järjestäjän sitoumuksesta opiskelijaa kohtaan, 
joka voidaan nähdä eettisenä kansalaisena.



Myötätuntopedagogiikka ja kysymys 
opetuksen tarkoituksesta (7)
• Myötätunnon pedagogiikka nostaa esille koulutuksen tarkoitukseen

ja etiikkaan liittyvät kysymykset:

• opetuksen suuremmasta tarkoituksesta,

• toiminnan yhteisestä tarkoituksesta ja 
opiskelijoiden mahdollisuudesta edistää sitä

• kontribuoivatko opiskelijat johonkin yhteiseen missioon

• myötätunnosta legitiiminä koulutuksellisena tavoitteena



Myötätuntopedagogiikka ja kriittinen ajattelu (8)

• Yhteydentunne, connectedness, tukee kriittistä ajattelua, joka on keskittynyt ilmiön syvällisempään ja 
laajempaan ymmärtämiseen kuin parhaan argumentin voittamiseen. 

• Kriittisen ajattelun osatekijöihin kuuluu taustalla olevat affektiiviset asenteet. Ne toimivat opiskelijalle 
olennaisena motivaatiota soveltaa kognitiivisia taitoja. (Sable, 2014)

• Yliopisto-opetuksen yhtenä tavoitteena on auttaa yksilöä tuntemaan itsensä. (D. Sable, 2014)

• Edellen Sable: Kriittisyys on myös reflektiivisen asenteen kehittämistä. Reflektiivinen asenne kehittää omien ja 
toisten tunteiden tiedostamista. 

• Reflektiivisyys, itsensä tiedostaminen ja avomielisyys ovat ensimmäisiä ehtoja myötätuntoisen toimintakulttuurn
luomiselle yliopistossa. (Kathryn Waddinton artikkelissaan “Creating conditions for compassion”)

• Kuinka ottaa yliopisto-opetukseen laajemmin käyttöön responsiivinen paradigma, tähtäimenään 
kehittää opiskelijoiden omaa tietoisuuttaan omista asenteistaan, uskomuksistaan ja omasta 
toiminnastaan (Reason & Bradbury 2001) sekä motivoida opiskelijoita alati luomaan sellaista dynaamista 
muutosta suhteessa omaan mieleen ja omiin tunteisiin.



Myötätuntopedagogiikka ja myötätunnon herättely (9)

• Jotta voidaan edistää laajempaa koulutuksellista transformaatiota, opetussuunnitelmaa täytyy kehittää siitä 
lähtökohdasta, että se kehittää empatiaa yksilöitä kohtaan. 

• Motivaatio vähentää toisten kärsimystä johtaa luultavasti yksilöt suosimaan toimintapolitiikkaa ja arvoja, joiden avulla 
suojellaan muiden oikeuksia (Goetz et al. 2010)

• Opetuksessa kutsutaan esiin luonteenlaatua, jota tarvitaan yhteisen vastuullisuuden toteutumiseen (esim. kannustus 
tuen tarjoamiseen vertaisille, rohkaisua vaikuttamaan vaikkapa Syyrian pakolaiskriisin kaltaisissa kriiseissä) (Michalinos
Zembylas*)

• ”Mitä, jos rohkaistessani myötätuntoon muita kohtaan ja huomaamaan hätä ympärillämme, sivuutan itse opettajana 
täysin ne vaikeat kokemukset, joita omilla opiskelijoillani on?” Michalinos Zembylas, yliopistopedagogi, Kyproksen 
yliopisto

• Kontemplatiiviset menetelmät opetuksessa tähtäävät osittain samoihin tavoitteisiin kuin myötätuntopegogiikat: 
kuuluvuuden tunteen lisäämiseen sekä itsen ja toisen ymmärtämiseen. (Sable, 2014)

• Kontemplatiivisina menetelmiä: päiväkirjan kirjoittaminen, kontemplatiivinen vuorovaikutus,  reflektoiva 
kysyminen ja dialogi

*Artikkelissaan ”In search of Critical and Strategic Pedagogies of Compassion: Interrogating Pity and Sentimentalism in Higher
Education”



Myötätuntopedagogiikka ja tasavertainen kumppanuus (10)

• Myötätunnon pedagogiikka nostaa esille kysymyksen opiskelijan asemasta ”juniori-
kumppanina”

• Kuinka kumppanuus on legitimoitu ja fasilitoitu käytännössä
• esim. opetussuunnitelmatyössä näkyvä co-creation, 
• kumppanuusprojektit, joka edistävät sitoutumista opintoihin

• Sellaiset pedagogiset käytännöt (kuten yhteiskehittely), jotka pohjaavat 

myötätuntoon oppijan menestystä kohtaan, nostavat opiskelijan tarpeet keskiöön ja edistävät 

empatian kulttuurin kehittymistä eteenpäin.

• Pedagoginen malli, jossa ekspertti on tutkijan roolissa, haastaa opetuksen paradigmaa 
(”akateemikko-mentorin” ja opiskelijan uudistunut suhde)

• Myötätunto-tutkimusta tehty mm. toimintatutkimuksena, joka perustuu kollaboratiiviseen ja 
sykliseen tutkimiseen, jossa voimaannutetaan osallistujia toimintaan. 



Kriittinen myötätunto (11)
• Myötätuntolähtöisen pedagogiikan luonne on aina transformatiivinen, koska tähtäimenä on muuttaa ja 

opiskelijoita, kasvatusalan asiantuntijoita ja koko korkeakouluinstituutiota (vrt. politics of compassion).

• Myötätunnon pedagogiikat ovat kaikki siinä mielessä ”kriittisiä”, että niitä yhdistää sosiaalinen 
muutosvoima: niiden avulla on mahdollista tunnistaa ja haastaa moralistista tai sääli-puhetta. 

• Transformatiivinen oppimisessa viittaa syvälliseen oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen, jotta oppijat 
voisivat kokea saavansa täyden potentiaalin käyttöön omassa elämässään, ja edistää elämänlaatua 
parantavia keinoja myös perheissään, yhteisöissään ja yhteiskunnassaan. 

• Waddington (2016a) argumentoi tutkimuksessaan, mistä syystä yliopistossa johtavassa asemassa olevien 
ihmisten tarvitsee olla päättäväisiä suhteessa myötätuntoon (reiluus, mikä liittyy läpinäkyvyyteen ja 
vastuullisuuteen).



Tutkimuscaseja eri yliopistoista (12)

• Case 1: Ei-meditatiivinen vuorovaikutuksellinen menetelmä:

• Microskills of compassion –tapaustutkimus Hertfordshiren yliopistossa, Theo

Gilbert: etnisesti monimuotoisessa seminaariryhmässä tutkittiin myötätuntoisen

vuorovaikutuksien strategioiden (CfP, Compassion focused Pedagogy) vaikutuksia

opiskelijan kriittisen ajattelun taitoihin. Tuloksista: Ryhmien välillä ei havaittu

tilastollista eroa kriittisen ajattelun tasossa vastoin valtakunnallisia eroja,

turvallisuuden merkitys. → Kun yksilö kokee turvallisuutta, tapahtuu nopeampaa,

luovempaa ja integratiivisempaa ajattelua.



Tutkimus-caseja eri yliopistoista (13)

• Gilbertin kehittämällä Mindfull Compassion –meditaatio-ohjelmalla (9 vko) 
nähdään suurta potentiaalia yliopisto-työyhteisöissä. Sen tutkittuja vaikutuksia 
mm. kuuluvuuden tunteen lisääntyminen, prososiaalisen käyttäytymisen 
kehittyminen, myötätunnon vastaanottamisen ja ilmaisemisen lisääntyminen ja 
kehittyminen yhteisönä (Hollis-Walker, Colosimo 2011; Keng et al. 
2012; Leiberg et al. 2011). 

• Samantyyppinen mindfulnes-pohjainen myötätunnon harjaannuttamisen ohjelma 
San Diegon valtionyliopistossa 145 opiskelijalle. Alustavia tuloksia: lisääntynyt 
myötätunto itseä ja muita kohtaan, vähentynyt stressi ja ahdistus, lisääntynyt 
tietoisuus oman toiminnan seurauksista. (ks. Bresciani Ludvik, 2016)



Workshop-vaihe 1

•Miten voisin soveltaa myötätuntopedagogiikkaa 
kursseillani ja työssäni?

• Ideointivaihe: Tuottakaa pienryhmässä vapaasti 
ideoita, kirjaaminen Flingaan (20 min)



Workshop-vaihe 2

• Ideoiden esittely ja tuotosten jäsentäminen koko 
ryhmän kanssa. (20 min)



Läsnäoloharjoitteista johdettujen menetelmien 
pedagogiset käyttötarkoitukset (D. Sable):

1 Fokusoituu tietyn kurssin oppimistuloksiin (kuten kurssin aihepiiristä nousevien 

ongelmien ratkominen)

2 Fokusoituu kehittämään opiskelijoiden kognitiivista, affektiivista ja henkistä 

kapasiteettia (vahvistetaan havainnointia, tarkkaavuutta, empatiaa, myötätuntoa)

3 Fokusoituu parantamaan opiskelijoiden yleistä kasvua, kehitystä ja hyvinvointia

(ml. itsetuntemus, itsensä ja sosiosentrinen tiedostaminen, ekologinen tietoisuus)



Workshop-vaihe 3

• Yhteinen reflektointi: Mitä tästä voisi tuoda osaksi 
omaa työtä? (20 min.)
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