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Tietoisuustaitojen mahdollisuudet hyvinvoinnin, sosioemotionaalisten taitojen 

sekä akateemisen suoriutumisen tukemisessa ovat herättäneet kasvavaa kiinnos-

tusta koulumaailmassa. Niitä koskeva diskurssi painottuu merkittävästi oppilai-

den näkökulmaan, vaikka asiantuntijoiden näkemysten mukaan tietoisuustaito-

jen koulumaailmaan rantautuminen lähtee opettajien omasta harjoittelusta. Tä-

män tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia opettajilla on 

tietoisuustaitojen säännöllisestä harjoittamisesta sekä millaisia merkityksiä he 

näkevät tietoisuustaidoilla koulumaailmassa 

Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla 11 erityis-, luokan- ja aineen-

opettajaa, joilla oli kokemusta tietoisuustaitojen säännöllisestä harjoittamisesta. 

Haastateltavat olivat 37–62-vuotiaita, asuivat eri puolilla Suomea ja olivat kaikki 

naisia. Aineistonkeruumenetelmänä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu, 

jonka pohjalta laadulliselle aineistolle toteutettiin temaattinen analyysi. Tutki-

musta ohjasi fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote. 

Tutkimustulosten perusteella tietoisuustaitojen harjoittaminen oli antanut 

tutkittaville uusia suhtautumisen, havainnoinnin ja toiminnan tapoja, jotka olivat 

edesauttaneet hyvinvoinnin, läsnäolon, rauhan ja joustavuuden kasvanutta elä-

mänlaadullista kokemista niin arjessa kuin työelämässäkin. Koulumaailmassa 

tietoisuustaitojen merkitys koettiin tärkeäksi oppilaiden hyvinvoinnin, oppimi-

sen, opettajan ja oppilaan välisen vuorovaikutuksen sekä luokan ilmapiirin edis-

tämisen kannalta. 

Tutkimus täydentää olemassa olevaa tutkimuspohjaa tietoisuustaitojen mo-

nipuolisista mahdollisuuksista hyvinvoinnin ja toimijuuden tukemisessa. 

Asiasanat: opettaja, kokemukset, tietoisuustaidot, mindfulness, koulu   



 
 

SISÄLTÖ 

TIIVISTELMÄ 

 

1 JOHDANTO ........................................................................................................... 5 

2 TIETOISUUSTAIDOT JA TIETOINEN LÄSNÄOLO .................................. 7 

2.1 Tietoisuustaitojen ja mindfulnessin tausta .................................................. 7 

2.2 Mindfulnessin määrittely............................................................................... 9 

2.3 Tietoisen läsnäolon harjoittaminen ............................................................ 11 

2.4 Tietoisen läsnäolon mekanismit ................................................................. 16 

2.4.1 Intentio ............................................................................................. 17 

2.4.2 Tarkkaavuus .................................................................................... 17 

2.4.3 Asenne .............................................................................................. 18 

2.4.4 Teoria intention, tarkkaavaisuuden ja asenteen 

yhteisvaikutuksesta ....................................................................................... 19 

2.5 Mindfulness tutkimuskohteena .................................................................. 22 

2.5.1 Koulumaailman tutkimukset ........................................................ 27 

2.5.2 Tutkimuskentän haasteet .............................................................. 30 

3 TIETOISUUSTAITOJEN MERKITYS KOULUMAAILMASSA ............... 33 

3.1 Tietoisuustaidot hyvinvoinnin ja oppimisen tukena ............................... 34 

3.1.1 Tietoisuustaitojen harjoittaminen opettajan näkökulmasta ..... 34 

3.1.2 Tietoisuustaitojen harjoittaminen oppilaan näkökulmasta ..... 36 

3.2 Metapedagoginen ja kontemplatiivinen näkökulma ............................... 39 

3.3 Viisaus ja tietoinen läsnäolo ........................................................................ 41 

3.4 Viisaus opetussuunnitelmassa .................................................................... 45 

4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET .............. 48 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN ........................................................... 49 



 
 

5.1 Tutkimukseen osallistujat ............................................................................ 51 

5.2 Tutkimusaineiston keruu ............................................................................. 52 

5.3 Aineiston analyysi ........................................................................................ 54 

5.4 Eettiset ratkaisut ............................................................................................ 57 

6 TULOKSET ........................................................................................................... 58 

6.1 Opettajien kokemuksia tietoisuustaitojen harjoittelusta ......................... 58 

6.2 Havainnointi .................................................................................................. 61 

6.3 Suhtautuminen .............................................................................................. 63 

6.4 Toiminta ……………………………………………………………………66 

6.5 Harjoittelu oppilaiden kanssa ja tietoisuustaitojen merkitys 

koulumaailmassa ................................................................................................. 68 

7 POHDINTA .......................................................................................................... 72 

7.1 Opettajien kokemukset tietoisuustaitojen harjoittamisesta .................... 73 

7.2 Opettajien antamat merkitykset tietoisuustaidoille koulumaailmassa . 75 

7.3 Tutkimuksen luotettavuus ja arviointi ...................................................... 77 

LÄHTEET ..................................................................................................................... 81 

LIITTEET ...................................................................................................................... 98



1 JOHDANTO 

Viimeisen vuosikymmenen aikana tietoisuustaidot ovat rantautuneet 

rysäyksellä länsimaalaistuneen maailman tietoisuuteen. Näistä merkittävin 

esimerkki on buddhalaisilta juurilta ytimensä ammentava ja sekulaariin 

muotoon muokattu länsimainen mindfulness-liike. Mindfulness on ajan saatossa 

tehnyt valtaisan siirtymän luostareista nykyaikaisten yhteiskuntien koteihin, 

työpaikoille, kouluihin, naistenlehtien etusivuille ja jopa armeijainstituutioihin. 

Tämän myötä tuhansia vuosia vanhat harjoitteet ovat saaneet jatkuvasti uusia 

sekulaariin maailmaan soveltuvia muotoja. Tietoisuustaidoista haetaankin 

vastauksia lukuisiin nykypäiväisen elämän synnyttämiin tarpeisiin erilaisten 

psykologisten ja fyysisten vaivojen lievittämisestä aina tuottavuuden 

lisäämiseen (McMahan & Braun, 2017). Kasvava kiinnostus tietoisuustaitoja 

kohtaan näkyy myös tieteellisen tutkimuksen kentällä, jossa esimerkiksi 

pelkästään mindfulnessia koskevat tutkimukset ovat viimeisen vuosikymmenen 

aikana kasvaneet eksponentiaalisesti (Volanen ym., 2020). Vuosituhannen alun 

lupaavat tutkimustulokset ovatkin tämän myötä saaneet yhä vankempaa 

kvantitatiivista todistuspohjaa tietoisuustaitojen vaikuttavuudesta hyvinvoinnin 

ja kognitiivisen kompetenssin kasvattamisessa (Emerson, 2017; Weare 2019). 

Myös koulumaailmassa on tämän myötä herännyt kasvava kiinnostus 

tietoisuustaitojen mahdollisuuksista erityisesti opettajien ja oppilaiden 

psykofyysisen hyvinvoinnin (Volanen ym., 2020; Schoener-Reichl & Roeser 2016) 

sekä akateemisen suoriutumisen tukemisen suhteen (Weare, 2019). 

Toistaiseksi koulumaailmassa tietoisuustaitoihin liittyvä diskurssi ja 

tutkimus ovat painottuneet vahvasti oppilaisiin (Weare, 2019), mutta tällaisessa 

lähestymistavassa sivuutetaan jotain hyvin olennaista – opettaja muutoksen 

välittäjänä. Asiantuntijoiden keskuudessa vallitseekin konsensus siitä, että 

keskeisin tekijä tietoisuustaitojen onnistuneessa integroinnissa koulumaailmaan 

on prosessin aloittaminen oppilaiden sijaan opettajista (Weare, 2019; Shapiro 
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ym., 2016), sillä tietoisuustaitoja ei voida opettaa ilman opettajan omaa syvällistä 

ymmärrystä ja kokemusta harjoittelusta (Kabat-Zinn, 2003). Tämän vuoksi 

lähestyn tässä tutkielmassa tietoisuustaitoja ensisijaisesti opettajan 

näkökulmasta. Tutkielmani tarkoituksena on selvittää laadullisin menetelmin, 

millaisia kokemuksia opettajilla on tietoisuustaitojen säännöllisestä ja 

pidempiaikaisesta harjoittelusta. Pitkäaikaisharjoittelun ja subjektiivisen 

kokemusmaailman näkökulmat ovat olennaisia nykytutkimuksen valossa. 

Useimmiten tietoisuustaitoihin liittyvät koulumaailman tutkimukset perustuvat 

lyhyille interventioille ja pyrkimykselle saavuttaa määrällisin menetelmin 

objektiivista tietoa niiden vaikuttavuudesta esimerkiksi hyvinvoinnin, tunne-

elämän ja kognitiiviseen kompetenssin alueilla (Weare, 2019; Volanen ym., 2020; 

Ergas, 2015). Lyhyet ja määrällisin menetelmin toteutetut interventiotutkimukset 

eivät kuitenkaan vielä ole kyenneet saavuttamaan niitä tietoisuustaitojen 

ulottuvuuksia, jotka ilmenevät yksilön subjektiivisessa kokemusmaailmassa ja 

vasta pidemmän harjoittelun myötä (Lutz ym., 2015). Opettajien kokemusten 

tutkimisen lisäksi tutkielman tarkoitus on selvittää millaisia merkityksiä 

opettajat antavat tietoisuustaidoille koulumaailmassa. Tarkastelen 

tietoisuustaitojen merkitystä vallalla olevan diskurssin mukaisesti hyvinvoinnin 

ja tuottavuuden näkökulmasta. Täydennän tätä diskurssia metapedagogisella ja 

kontemplatiivisen koulutuksen näkökulmilla, joissa tietoisuustaitojen merkitys 

ilmenee ennen kaikkea osana viisauden kehittymistä. Tämä on perusteltua, sillä 

tämän näkökulman puuttuminen voi merkittävästi köyhdyttää harjoittelua ja 

ohjata sitä mahdollisesti eettisesti kyseenalaisiin suuntiin (Lutz ym., 2015; Ergas, 

2015; McMahan, 2017(Phang & Oei, 2012). 

Tutkielmani rakentuu luomalla katsaus tietoisuustaitojen taustaan, 

vaikutusmekanismeihin, tutkimuskenttään, tietoisuustaitojen merkitykseen 

koulumaailmassa, tutkimustuloksiin sekä edeltävien perusteelta rakentuvaan 

pohdintaan. Tutkielmaani ohjaa halu tuoda yhteen tietoisuustaitojen 

instrumentaaliset hyvinvointia ja tuottavuutta sekä viisautta painottavat 

näkökulmat. jotta vastakkainasettelun sijaan ne voidaan nähdä myös toisiaan 

tukevina. 
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2 TIETOISUUSTAIDOT JA TIETOINEN LÄSNÄ-

OLO 

2.1 Tietoisuustaitojen ja mindfulnessin tausta 

Ennen tietoisuustaidoista puhumista on perusteltua tarkastella, mitä on tietoi-

suus, johon nämä taidot liittyvät. Tietoisuuden määrittely, selittäminen ja tutki-

minen on ollut ja on yhä yksi tieteen ja filosofian suurimpia haasteita (Chalmers, 

2018). Haasteelliseksi tilanteen tekee se, että tietoisuutta on lähes mahdoton ku-

vata ilman, että sen luonnetta vääristää perustavanlaatuisesti suuntaan tai toi-

seen.  Aulankosken (2019, s.28) mukaan tietoisuus ei ole materiaalista, joten sen 

kuvaaminen onnistuu vain metaforien kautta, mikä väistämättä luo välimatkaa 

siihen mitä pyritään kuvaamaan. Valo ja valaisevuus ovat kuitenkin tässä ta-

pauksessa toimivia vertauskuvia, sillä ne kuvaavat jotain ”mikä tekee näky-

väksi” (Aulankoski, 2019, s. 28). Eli se mikä on tietoisuudessa ”näkyy meille” ja 

jonkin asian tiedostaminen tekee siitä ”näkyvää”. Tyydyttäköön tähän, jottei tut-

kielmaan kaadu ensimmäiseen käsitteelliseen ongelmaan. 

Aulankosken (2019) mukaan tietoisuus on vahvasti yhteydessä kehoon ja 

mieleen, joskaan määritelmällisesti ne eivät tarkoita samaa. Tietoisuus on se, joka 

tarkastelee kehon ja mielen muodostaman kokonaisuuden sisällä alati kehkeyty-

viä ilmiöitä. Mielellä (psyyke tai tajunta) voidaan Alunkosken (2019, s.22) mu-

kaan viitata ihmisen psyykkiseen todellisuuteen eli ajatusten, tunteiden, muisto-

jen, kuvitelmien, arvostelmien, asenteiden, tietojen, tavoitteiden ja muiden miel-

teiden kokonaisuutta. Keholla taas voidaan tarkoittaa aistikanaviemme (haju, 

tunto, maku, kuulo ja näkö) yhteispelistä muodostuvaa fyysisesti koettua todel-

lisuutta (Aulankoski, 2019, s .22). On kuitenkin olennaista huomioida, että vaikka 

mieli ja keho näyttäytyvät meille eri tavoin, mitään tarkkaa rajaa niiden välille ei 

voi vetää psyykkiseksi miellettyjen ilmiöiden vaikuttaessa fyysiseen olemuk-

seemme ja fyysiseksi miellettyjen ilmiöiden vaikuttaessa mieleemme (Aulan-
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koski, 2019; Kabat-Zinn, 2003; Phang & Oei, 2012). Tämän vuoksi erityisesti tie-

toisuustaitojen viitekehyksessä on täsmällisempää puhua kehomielestä kokonai-

suutena (Väänänen, 2014).  

Varsinaisilla tietoisuustaidoilla tai niin sanotuilla meta-taidoilla viitataan 

kyvykkyyksiin nousta tarkastelemaan ja ohjaamaan koettua sen yläpuolelta (Au-

lankoski, 2019, s. 39). Tietoisuustaidot pitävät siis sisällään erilaisia tiedostamisen 

ja tunnesäätelyn taitoja ja tapoja, joiden avulla huomiota siirretään erilaisiin ke-

hon aistimuksiin ja mielen liikkeisiin (Saari ym., 2014). Jokaisella meistä on en-

tuudestaan tietoisuustaitoja, mutta näitä taitoja voidaan myös systemaattisen 

harjoittelun avulla kehittää (Kabat-Zinn, 2003). 

Tietoisuustaitoja on harjoitettu läpi ihmiskunnan historian lukemattomin 

eri tavoin ja tarkoitusperin. Erilaisten perinteiden laajasta vaihtelevuudesta huo-

limatta tietoisuustaitojen harjoittaminen on lähes aina kuitenkin ollut osa laajem-

paa eettistä viitekehystä, jonka perimmäisenä tarkoituksena on ollut ”vahingoit-

tamattomuuteen”  (Kabat-Zinn, 2003) ja viisauteen kasvattaminen (Vervaeke & 

Ferraro, 2013). Näissä viitekehyksissä keskeistä on ollut ymmärrys siitä, miten 

tutkimattomat (tai tiedostamattomat) teot aiheuttavat kärsimystä yksilölle itsel-

leen ja tämän ympäristölle (Kabat-Zinn, 2003; Vervaeke & Ferraro, 2013). Tunne-

tuin tietoisuustaitojen harjoittelutapa kulkee nykyään englanninkielisen käsit-

teen mindfulness alla. Mindfulnessin juuret perustuvat yli 2500 vuotta vanhalle 

buddhalaiselle meditaatioperinteelle (Saari ym., 2014). Buddhalaisen meditaa-

tioperinteen opeista käytetään sanskritin kielistä käsitettä dharma, joka perustuu 

myöhemmin Buddhana tunnetun Siddharta Gautaman oivalluksille ihmismie-

len, kärsimyksen ja kärsimyksestä vapautumisen luonteesta (Kabat-Zinn, 2003).  

Alkuperäisessä merkityksessään dharmaan sisältyy lainmukaisuuden elementti 

samalla tapaa, kuten puhumme fysiikan laeista (Kabat-Zinn, 2003). Siinä missä 

fyysikkojen teoriat pyrkivät kuvaamaan fyysisen maailman lainalaisuuksia, 

Buddhan dharma pyrki havainnollistamaan sisäisen kokemuksen lainalaisuuk-

sia, onnellisuuden ja kärsimyksen mekanismeja sekä tapoja vaikuttaa näihin me-

kanismeihin. Kabat-Zinnin (2003) mukaan dharmaa ei tulisi kuitenkaan ajatella 

yksinomaa buddhalaisena uskontona, filosofiana tai ideologiana, vaan eheänä 
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fenomenologisena kuvauksena mielen luonteesta, emootiosta, kärsimyksestä ja 

kuinka siitä voidaan systemaattisen harjoittelun avulla vapautua.  

Nykyaikainen mindfulness on kehkeytynyt tuhansien vuosien muutospro-

sessin aikana, jolloin dharma on muovautunut ajan ja lukuisten erilaisten kult-

tuuristen vaikutusten alla (McMahan&Braun, 2017; Kabat-Zinn, 2003). Merkit-

tävä vaiheena mindfulnessin länsimaalaistumista voidaan pitää 1960 ja 1970-lu-

kua, jolloin länsimaalaiset Aasian matkailijat toivat mukanaan itämaisten vii-

sausperinteiden oppeja kotimaihinsa (Seager, 2007). Todellinen valtavirtaistumi-

nen alkoi Jon-Kabatt Zinnin kehittäessä 1970-luvun lopussa Mindfulness-Based 

Stress Reduction (MBSR) -menetelmän, jossa buddhalaiset ideat ja harjoitukset 

irrotettiin alkuperäisestä viitekehyksestään ja liitettiin osaksi psyykkistä ja fyy-

sistä hyvinvointia parantavaan hoitotyöhön (Aulankoski, 2019; McMahan & 

Braun, 2017; Saari ym., 2014). Nykyisellään MBSR on länsimaissa kiistatta eniten 

niin julkista kuin tieteellistä huomiota saanut menetelmä (McMahan & Braun, 

2017). Muita nykypäivänä esiintyviä tietoisuustaitojen harjoitusmuotoja ovat esi-

merkiksi samatha-vipassana, zen, trasendentiaalinen meditaatio ja tietyt joogan 

muodot (Waters ym., 2015). Tämän tutkielman puitteissa tarkempi tarkasteltu on 

kuitenkin rajattava mindfulnessiin.  

2.2 Mindfulnessin määrittely 

Englannin sana mindfulness tarkoitti alun perin valpasta ja tarkkaavaista 

olemisen tilaa, johon kuului myös konnotaatio tarkoituksenmukaisuudesta (eng. 

having a purpose in mind) (Dreyfus, 2011). Mindfulness vuorostaan on toiminut 

alun perin englanninkielisenä käännöksenä sanksritin sanalle sati, joka yksinker-

taisimmillaan tarkoittaa muistamista (Väänänen, 2014; Dreyfus, 2011). Tässä yh-

teydessä mindfulness piti siis sisällään sekä tarkkaavaisuuden että tarkkaavai-

suuden tarkoituksen ”muistamisen” (Dreyfus, 2011). Käännöksestä tekee kuiten-

kin hankalan se, ettei englannin sana mindfulness kuvaa täysin sitä, mitä satilla 

alkuperäisissä yhteyksissä tarkoitettiin sekä se, että myös traditioiden keskeiset 

satia koskevat määritelmät eroavat joskus suurestikin toisistaan (Young 2016; 
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Dryufus, 2011; Dunne, 2015). Suomeksi taas mindfulness kääntyy buddhalai-

sessa terminologiassa oikeanlaiseksi tarkkaavaisuudeksi ja psykologisessa viite-

kehyksessä hyväksyväksi tietoiseksi läsnäoloksi (Saari ym., 2014), tiedostavuu-

deksi tai puhtaaksi havainnoinniksi (Aulankoski, 2019, s. 15). Joskus mindfulness 

käännetään myös tietoisuustaidoiksi, mikä on mielestäni hieman harhaanjohta-

vaa, sillä näen mindfulnessin enemmänkin yhdeksi tavaksi harjoittaa tietoisuus-

taitoja. Koen hyväksyvän tietoisen läsnäolon toistaiseksi osuvimmaksi kään-

nökseksi, mutta käsitteen kankeuden vuoksi käytän tilannekohtaisesti joko ter-

miä tietoinen läsnäolo tai mindfulness. Tästä huolimatta lukijan on olennaista 

mieltää hyväksyvyys keskeiseksi osaksi tätä määritelmää (ks. luku 2.4.).  

Mindfulnessin määritelmän avaaminen ei ole täysin mutkatonta, sillä sa-

maa sanaa saatetaan käyttää useissa eri merkityksissä  (Crane ym., 2016; Lutz 

ym., 2015; Young, 2016). Ilman erityisiä tarkennuksia mindfulnessilla viitataan 

tavallisesti yhteen tai useampaan seuraavista: 1) tiedostamisen tilaan ja tapaan 2) 

harjoituksiin, joilla tätä tiedostamisen tapaa kehitetään sekä 3) elämäntavallisiin 

suuntaviivoihin tämän tietoisuuden tilan soveltamiseen erilaisten havainnollis-

ten, toiminnallisten, terapeuttisten tai henkisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

(Young, 2016). Tarkkuuden vuoksi viitaan niihin jatkossa seuraavasti: 1) tietoi-

nen läsnäolo (eng. mindful awareness) 2) tietoisen läsnäolon harjoitukset (eng. 

mindfulness awareness practices) ja tietoisesti eläminen (eng. mindfulness-based 

path) (Young, 2016). 

Siinä missä mindfulnessin tarkka määritelmällinen rajaaminen ei välttä-

mättä ole kovinkaan merkityksellistä tavallisen harjoittajan näkökulmasta (Wil-

liams & Kabat-Zinn, 2011), ovat edeltävät määritelmät tieteen näkökulmasta liian 

epämääräisiä  (Lutz ym., 2015). Mindfulnessille onkin pyritty luomaan lukuisia 

operatiivisia määritelmiä, kuten Jon-Kabat Zinnin (2003): Tiedostaminen, joka 

kehkeytyy tarkoituksenmukaisesta ja hyväksyvästä huomion kohdistamisesta 

nykyhetkeen, ja sen sisällä alati avautuvaan kokemusten jatkumoon. Toinen 

usein viitattu on Bishopin ja kumppaneiden (2004) kahteen osaan jakautuva mää-

ritelmä, jossa tietoiseen läsnäoloon kuuluu: 1) huomion itsesäätely siten, että se 
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pysyy jatkuvasti välittömässä kokemuksessa 2) utelias, avoin ja hyväksyvä asen-

noituminen nykyhetkessä tapahtuvia kokemuksia kohtaan. 

Pitkän linjan meditaatio-opettaja ja neurotieteen tutkimuskonsultti Shinzen 

Young (2016) vuorostaan määrittelee tietoisen läsnäolon (mindful awareness) ra-

kentuvan kolmesta keskeisestä komponentista: 1) Keskittymisestä eli kyvystä oh-

jata, säädellä ja ylläpitää huomiota 2) Aistillisesta kirkkaudesta eli kyvystä ha-

vainnoida mielen liikkeitä ja eritellä aisti-informaatiota 3) Tyyneydestä eli ky-

vystä kohdata aistilliset ja mentaaliset kokemukset sellaisinaan ilman vastustusta 

tai ehdollistuneita reaktioita. Jokaista edeltävistä komponenteista vaaditaan, 

jotta henkilö voi olla tietoisesti (2) ja hyväksyvästi (3) läsnä (1) (ks. Young, 2016). 

Erilaisten määritelmien moninaisuudesta ja eroavaisuuksista huolimatta keskei-

sintä suurimmassa osassa määritelmiä on ”jatkuva nykyhetkeen keskittyvä, ute-

lias ja tuomitsematon huomio” (Young, 2016). 

Tietoista läsnäoloa voi pyrkiä ymmärtämään myös sen vastakohtaisen mää-

ritelmän eli niin sanotun tiedottoman poissaolon kautta. Sosiaalipsykologi Ellen 

Langer (2000) käyttää termiä mindlessness kuvaamaan tietoisuuden tilaa, jossa 

tarkkaavaisuutemme ja toimintamme perustuvat tiedostamattomille, jäykille ja 

ehdollistuneille kaavamaisuuksille, jolloin puhtaan nykyhetken sijaan havain-

tomme ja tulkintamme ovat jatkuvasti menneisyyden sävyttämiä. Tiivistetysti 

kontrastoiden sitä voisi kutsua siis jatkuvasti menneeseen tai tulevaan keskitty-

väksi, tylsistyneeksi ja tuomitsevaksi huomioimiseksi tai kansankielisesti ilmais-

tuna ”autopilotiksi”. 

2.3 Tietoisen läsnäolon harjoittaminen 

Tietoisen läsnäolon harjoittaminen voidaan jakaa toisiaan tukeviin muodollisiin 

harjoituksiin ja arjen lomassa tapahtuvaan epämuodolliseen harjoittamiseen; 

muodollisen harjoittelun tarkoitus on vahvistaa sitä kyvykkyyttä, jota epämuo-

dollisesti sovelletaan jokapäiväisessä arjessa ja toisinpäin (Shapiro ym., 2016). 

Muodollisen harjoittelun keskiössä on tietoisen läsnäolon intentionaalinen yllä-

pitäminen tai siihen liittyvien osataitojen systemaattinen kehittäminen (Siegel 
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ym., 2016). Muodollista harjoittelua tarvitaan, jotta tietoiselle läsnäololle ominai-

nen havainnoinnin tapa integroituisi ajan myötä yksittäisten tietoisuuden tilojen 

sijaan pysyvämmäksi ja tietoisuuden automatisoituneemmaksi piirteeksi   (Siegel 

ym., 2016). 

Muodollisesti tietoista läsnäoloa voidaan harjoittaa muun muassa yksittäi-

sinä tekniikkoina, perinteisissä viitekehyksissä tai mindfulness-pohjaisten ohjel-

mien muodossa. Perinteisillä viitekehyksillä tarkoitan tässä joko suoraan budd-

halaisia tai buddhalaisille sutrille painottuneemmin perustuvia järjestelmiä. 

Erottelu on tärkeä, sillä kaikki sutrista oppinsa ammentavat järjestelmät eivät 

miellä itseään varsinaisesti buddhalaisiksi. Mindfulness-pohjaiset ohjelmat taas 

ovat sekulaareja eli buddhalaisesta viitekehyksestä irrotettuja ohjelmia, jotka ni-

mensä mukaisesti pohjautuvat mindfulnessille ilman buddhalaisuudelle tyypil-

lisiä rituaaleja, uskomuksia tai maailmankuvaa (Cullen, 2011). Cranen ja kump-

paneiden (2016) mukaan mindfulness pohjaisten ohjelmien (eng. Mindfulness-

Based-Programs, MBP) teoria ja harjoituskäytänteet ovat yhdistelmä viisauspe-

rinteiden, lääketieteen, kasvatustieteen ja psykologian tietopohjaa, joita tukee 

malli ihmiskokemuksen kärsimyksen (eng. distress) syiden tunnistamisesta ja 

lievittämisestä (ks. dharma luvussa 2.1.).  

Mindfulness-pohjaisten ohjelmien tarkoituksena on harjoittajien ohjaami-

nen läsnäolevaan, hyväksyvään, desentralisoituun (ks. luku 2.4.1) ja lähestymis-

orientoituneeseen kokemussuhteeseen (Crane ym., 2016). Tämä tapahtuu osallis-

tamalla harjoittajat säännölliseen meditaatioharjoitteluun sekä tukemalla näiden 

myötätunnon, viisauden ja tyyneyden ominaisuuksien kehittymistä asianmu-

kaisten asenteiden ja reflektiivisen pohdinnan avulla (Crane ym., 2016). Harjoit-

tajan suoraan kokemukseen ja omaan elämismaailmaan perustuva aktiivinen tut-

kiminen ja siitä syntyvät oivallukset ovat mindfulness-pohjaisten ohjelmien pe-

dagogiikan ytimessä (Soloway, 2016). Mitään oppia ei esitetä uskottavaksi sellai-

senaan, vaan harjoittajia ohjataan tutkimaan ja havaitsemaan itse toimivatko tek-

niikat ja ovatko ne hyödyllisiä (Kabat-Zinn, 2003). Harjoittelu ei myöskään vaadi 
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meta-fyysisten uskomusten omaksumista ja kokonaisuudessaan tällainen ”ko-

keile itse” -lähestymistapa on täysin linjassa myös Buddhan alkuperäisten ope-

tusten kanssa (Cullen, 2011). 

Muodollisten harjoitteiden keskeisin harjoitustapa on meditaatio, joka tar-

koittaa sanskritin sanasta bhāvanā käännettynä ”mentaalista kultivointia” (Phang 

& Oei, 2012). Meditaatioharjoitukset voidaan käsitteellistää joukoksi tarkkaa-

vuuspohjaisia, itsesäätelyn ja itsetutkimuksen harjoituksia, joita voidaan toteut-

taa lukuisin eri tarkoitusperin esimerkiksi hyvinvoinnin ja mielenterveyden tu-

kemiseksi (Lutz ym., 2015). Erilaisia meditaatiotekniikoita on olemassa tuhansia, 

mutta Roeserin (2014) mukaan mindfulness-pohjaisten ohjelmien viitekehyk-

sessä voidaan nostaa viisi keskeistä harjoitetta: 1) Kehoskannaus (eng. body scan) 

2) Keskittynyt huomio (eng. focused attention) 3) Avoin huomio (eng. open mo-

nitoring) 4) Rakastava-hyväntahtoisuus (eng. loving-kindness) ja 5) Tietoinen 

liike (eng. mindful movement). Varsinaiset harjoituskerrat voivat keskittyä yh-

teen tai olla yhdistelmiä edellä mainituista, eikä tarkan rajan vetäminen eri me-

ditaatiotekniikoiden välille ole aina mahdollista tai edes tarpeellista (Aulankoski, 

2019, s. 17). Mindfulness-pohjaisuus tarkoittaa sitä, että harjoitukset pohjautuvat 

tietoisen läsnäolon neljälle perustalle (eng. four foundations of mindfulness): 1) 

tietoisuus kehosta 2) tietoisuus tunnesävyistä 3) tietoisuus mielen sisällöistä 4) 

tietoisuus mielentiloista (Cullen, 2011). Meditaatioharjoittelussa aloitetaan 

yleensä hengityksen sekä kehollisen aistimaailman tarkkailusta (Cullen, 2011). 

Ajan myötä tarkkaavuutta laajennetaan asteittain tunnesävyjen, mielen sisältöjen 

ja mielentilojen hyväksyvän tiedostamiseen siten, että harjoittaja kykenee lopulta 

edellä mainitun neljän perustan samanaikaiseen havainnointiin (Cullen, 2011). 

Tätä voidaan kutsua varsinaiseksi mindfulness-meditaatioksi, jossa Youngin 

(2016) määritelmän mukaisia keskittymisen, aistillisen kirkkauden sekä tyyney-

den komponentteja sekä vaaditaan että harjoitetaan samanaikaisesti. Tarkastelen 

seuraavaksi vielä näiden komponenttien merkitystä harjoittelun näkökulmasta 

sekä miten niitä voidaan harjoittaa painottuneemmin. 

Keskittymisen komponentti, johon sisältyy tarkkaavuuden suuntaaminen, 

ylläpito ja rajaaminen, nähdään tietoisen läsnäolon ydintaitona (Roeser, 2014; 
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Cullen, 2011; Dorjee, 2010; Young, 2016). Jos mindfulnessia verrattaisiin liikunta-

harjoitteluun, mieltäisinkin keskittymisharjoittelun ns. ”perustekniikan” harjoit-

tamiseksi. Keskittymisen merkitys ilmenee ennen kaikkea siinä, että harjoittaja 

ylipäänsä voi siirtää, ylläpitää ja vaihtaa huomiotaan harjoituksen mukaisella ta-

valla (Young, 2016). Ilman vahvaa keskittymiskykyä harjoittelija huomio alkaa 

nopeasti vaeltamaan ajatusten, tunteiden ja mielikuvien mukana.  Erityisesti pe-

rinteisimmissä viitekehyksissä vahva keskittymiskyky nähdäänkin edellytyk-

senä mielen vakaudelle ja kaikelle muulle harjoittelulle, minkä vuoksi harjoitte-

lun alussa keskittyneen huomion meditaatiota saatetaan painottaa merkittävästi 

(Dorjee, 2010). Harjoittelijan edistyessä huomion kohteita voidaan vaihtaa, laa-

jentaa ja ajan myötä siirtyä täysin avoimeen ja erittelemättömän huomion harjoi-

tuksiin, joissa keskittymiselle ei annetta mitään erityistä kohdetta (Roeser, 2014; 

Cullen, 2011). 

Youngin (2016) määritelmän mukainen aistillisen kirkkauden komponentti 

taas viittaa kykyyn havaita ja erotella aistillisia ilmiöitä mindfulnessin neljän pe-

rustan mukaisesti (ks. myös Cullen, 2011). Tämän suhteen on olennaista huomi-

oida, että myös ajatukset, mielikuvat ja tunteet lukeutuvat tässä määritelmässä 

osaksi aistillisia ilmiöitä (Young, 2016). Aistillisen kirkkaus on merkityksellistä, 

jotta harjoittelija voi hahmottaa kokemuksellista todellisuuttaan tietoisemmin ja 

selkeämmin (Young, 2016). Mitä kirkkaampaa on harjoittelijan havainnointi, sitä 

tilannetietoisemmin ja todenmukaisemmin hän huomaa mitä vallitsevassa het-

kessä tapahtuu. Tämän suhteen on olennaista esimerkiksi kyetä erottamaan ais-

tilliset ärsykkeet niistä tehtävistä tulkinnoista (Young, 2016). Aistillinen kirkkaus 

ehkäisee siis hämmennystä eli eri aistikanavien prosessoinnin sekoittumista 

(huom. englanniksi confusion) keskenään (Young, 2016). Kehoskannaus meditaa-

tiolla voidaan luoda pohjaa aistillisen kirkkauden kehittymiselle ja osa mindful-

ness-pohjaisista ohjelmista aloittaa painottuneesti juuri tältä alueelta. 

Youngin (2016) määritelmän mukaisesti tyyneys eli kyky hyväksyä ja pääs-

tää irti niin positiiviseksi kuin negatiiviseksi mielletyistä kokemuksista on tietoi-

sen läsnäolon kolmas keskeinen komponentti. Niin mindfulness-pohjaisissa oh-
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jelmissa kuin perinteisemissäkin viitekehyksissä tyyneyden kultivointi on olen-

nainen osa harjoittelua, mikä käytännössä näkyy hyväksyvän ja takertumatto-

man suhtautumisen vaalimisena kaikkea harjoituksen aikana ilmenevää kohtaan  

(Cullen, 2011; Kabat-Zinn, 2003). Tyyneyden kannalta olennaisena osana harjoit-

telua onkin rakastavan-hyväntahtoisuuden, myötätunnon ja myötämielisen ilon 

kultivointi, joskin eroavaisuuksia löytyy siinä, nähdäänkö nämä varsinaisiksi tie-

toisen läsnäolon komponenteiksi vai sitä tukeviksi ominaisuuksiksi (Cullen, 

2011). Näitä ominaisuuksia on tarkoitus kantaa yleisesti kaikissa harjoituksissa, 

mutta niitä voidaan myös erityisesti harjoittaa rakastavan hyväntahtoisuuden ja 

niiden päälle rakentuvien myötätuntoharjoitusten avulla (Roeser, 2014).  

Myötätuntoharjoittelun voisi liikuntavertauskuvan valossa rinnastaa peruskun-

toharjoitteluun, joka tukee harjoittelijan jaksamista harjoittelun ”ylä- ja alamä-

kien” aikana. 

Vaikka tietoista läsnäoloa ja tietoisuustaitoja voidaan harjoittaa yksittäisinä 

ja eristettyinä harjoituksina, ilman eheää ohjelmaa ja opettajan tukea riskit vää-

rinymmärryksille ja pirstaleiselle harjoittelulle kasvavat. Tämä voi olla lievim-

mällään yksinkertaisen tehotonta ja pahimmillaan vahingollista. Kabat-Zinnin 

(2003) mukaan muodolliset harjoitteet ovat välttämätön osa tietoisen läsnäolon 

kehittämistä, mutta niin mindfulness-pohjaisia ohjelmia kuin perinteisempiä-

kään järjestelmiä ei voi typistää niiden muodollisten harjoitusten rutiininomai-

seen toteuttamiseen. Muodollinen harjoittelu tulisi nähdä pikemminkin tukena 

ja mahdollistajana tietoisemmin ja läsnäolevammin eletylle elämälle (Kabat-

Zinn, 2003; Lyons & DeLange, 2016). Mindfulness-pohjaisiin ohjelmiin kuuluu-

kin olennaisesti vahva painotus ja tuki tietoisen läsnäolon integroimiseen osaksi 

jokapäiväistä elämää (Crane ym., 2016). Käytännössä tätä edistetään opettajan ja 

ryhmän kanssa tapahtuvan keskustelun, tuetun reflektion ja erilaisten ”kotiteh-

tävien” avulla (Cullen, 2011). 

Jälleen liikuntavertauskuvaa käyttääkseni: Mielivaltainen kuntosaliharjoit-

telu ilman parempaa ymmärrystä ja ohjeistusta tekniikoista tuottaa hyvin erilai-

sia tuloksia kuin eheän, tutkimuspohjaisen ja harjoittelijan kehityksen mukaisen 

ohjelman noudattaminen. Onnistunut kuntosaliharjoittelu edellyttää myös sitä, 
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että harjoittelija on saanut riittävän opetuksen teoriassa sekä sen käytäntöön so-

veltamisessa. Vertauskuva ulottuu hyvin myös elämäntavalliseen ulottuvuu-

teen: Voimme odottaa hyvin erilaisia tuloksia sen suhteen, elääkö ihminen ylei-

sesti ottaen liikunnallisesti vai rajoittuuko liikkuminen lähinnä muutaman ker-

ran viikossa tapahtuvaan kuntosalitreeniin, jonne tullaan ja josta lähdetään au-

tolla. 

2.4 Tietoisen läsnäolon mekanismit 

Vaikka tietoisen läsnäolon harjoittamisen positiivisten vaikutusten tutki-

muspohja kasvaa, tieteen näkökulmasta on kuitenkin vähemmän selvää, mitkä 

ovat näitä vaikutuksia välittävät mekanismit eli käytännössä: miten tietoisen läs-

näolon harjoittaminen toimii  (Lutz ym., 2015; McMahan, 2017) . Suuren haasteen 

tähän tuo itse tietoisen läsnäolon haastava määritelmä sekä lukuisten eri tieteen-

alojen toisistaan vahvasti eroavat metodologiat ja tutkimusagendat (Lutz ym., 

2015). Yleisesti ottaen se, mikä mielletään tietoiseksi läsnäoloksi, mihin sitä har-

joittamalla pyritään sekä miten sen oletetaan toimivan, vaihtelee traditio ja ala-

kohtaisesti (Dorjee 2010; McMahan, 2017), mikä luonnollisesti vaikuttaa myös 

vaikuttavien mekanismien tutkimiseen. 

Mindfulnessin mekanismeja on tähän päivään mennessä pyritty selvittä-

mään lukuisilla eri tavoilla. Näissä malleissa välittäviksi mekanismeiksi on esi-

tetty esimerkiksi tarkkaavuus (Brown ym., 2007), tarkkaavuus ja asenne (Bishop 

ym., 2004), intentio, tarkkaavuus ja asenne (Shapiro ym., 2006), paljas huomio, 

tarkkaavuuden säätely, intentio, eettinen arvostelukyky ja terveet emootiot (Dor-

jee, 2010), tarkkaavuuden säätely, kehotietoisuus, tunnesäätely ja minä-perspek-

tiivin muuttuminen (Hölzel ym., 2011) tai funktionaalisessa ulottuvuudessa: 

kohdeorientaatio, mentaalisten ilmiöiden dekonkretisointi ja meta-tietoisuus 

sekä laadullisessa ulottuvuudessa: huomion laajuus, aistillinen kirkkaus ja koke-

muksellinen vakaus (Lutz ym., 2015). 
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Päätin valita Shapiron, Carlsonin, Astinin ja Freedmanin (2006) teoreettisen 

mallin lähemmän tarkastelun kohteeksi, sillä se on riittävän yksinkertainen tä-

män tutkielman parissa käsiteltäväksi. Shapiron ja kumppaneiden (2006) malli 

on toki jo vanha ja sellaisenaan hieman riittämätön, minkä vuoksi täydennän sitä 

hieman muista malleista peräisin olevilla näkemyksillä. 

Shapiron ja kumppaneiden (2006) mallissa tietoisen läsnäolon vaikuttavuus 

on jaettu kolmeen perustavanlaatuiseen komponenttiin (axioms): 1) intentio 

(eng. intention) 2) tarkkaavuus (eng. attention) ja 3) asenne (eng. attitude). Näitä 

komponentteja ei tule kuitenkaan ajatella erillisinä prosesseina tai tasoina, vaan 

yhden syklisen jatkuvasti hetkessä avautuvan prosessin limittäisinä ominaisuuk-

sina (Shapiro ym., 2006). Yksinkertaisesti ajateltuna komponentit vastaavat har-

joittelun viitekehyksessä kysymyksiin miksi, mitä ja miten? 

2.4.1 Intentio 

Intentio asettaa harjoittelulle suunnan ja raamit, vastaten kysymykseen 

miksi harjoittelua ylipäänsä tehdään eli mikä sen tarkoitus on (Shapiro ym., 

2006). Tietoisen läsnäolon harjoittamisella voi olla laajempi koko harjoittelua oh-

jaava intentio, mutta myös yksittäisillä harjoituksilla on harjoituksen suuntaa 

määrittävä intentio. Intentiot ovat sekä toiminnan käynnistäjiä, että ankkureita, 

joihin harjoittaja palaa mielen ”vaeltaessa” muualle. Shapiron ja kumppaneiden 

(2006) mukaan harjoittelun taustalla olevat intentiot saattavat ajan saatossa vaih-

tua ja todennäköisesti vaihtuvatkin. 

2.4.2 Tarkkaavuus 

Intention pohjalta määritetään mitä harjoittelussa tehdään eli mitä tarkkaa-

vuuden tulisi huomioida. Tarkkaavuutta voidaan määrittää tietoisuuden tai huo-

mion eriasteiseksi tiedostetuksi suuntaamiseksi (Aulankoski, 2019, s. 29) ja sen 

säätely on perustavanlaatuinen osa tietoista läsnäoloa ja sen vaikutusmekanis-

meja (Bishop ym., 2004; Brown ym., 2007; Dorjee, 2010; Hölzel ym., 2011; Shapiro 

ym., 2006; Young, 2016). Tarkkaavuutta tarvitaan, jotta yksilö voi tulla tietoiseksi 

jostain ja siten siihen liittyvä kyvykkyys vaikuttaa paljon yksilön tiedostamisen 
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mahdollisuuksiin. Tietoisen läsnäolon harjoituksissa tarkkaavuutta suunnataan 

intention mukaisesti harjoittajan kokemusmaailmassa nykyhetkessä ilmaantu-

viin ilmiöihin (Shapiro ym., 2006) eli pyritään tiedostamaan mitä on läsnä juuri 

nyt. Kuten jokainen elämässään keskittymistä yrittänyt on kuitenkin voinut ha-

vaita, huomiolla on taipumus ajelehtia erilaisiin ajatuksiin, mielikuviin ja ärsyk-

keisiin eli keskittyä johonkin muuhun kuin mikä oli alkuperäisenä intentiona. 

Siispä meditaatioharjoittelu sekä vaatii että kehittää keskeisiä toiminnanoh-

jauksen taitoja: Harjoittelijan on kyettävä ylläpitämään huomioita intention mu-

kaisessa kohteessa (työmuisti, eng. working memory), monitoroida kohteesta 

harhautumista (eng. conflict monitoring), ehkäistä häiritsevään ärsykkeen syven-

tymistä (eng. inhibitory control) ja tarkkaavuuden harhaillessa palauttaa huomio 

takaisin intention mukaiseen kohteeseen (eng. attention shifting) (Galla ym., 

2016). Tarkkaavuuden kohdistaminen ei siis itsessään riitä, vaan se tarvitse taus-

talleen meta-tietoisuutta, jotta harjoittaja kykenee huomaamaan intentiosta har-

hautumisen ja ”muistaa” (ks. sati luvussa 2.2.) palata takaisin intention mukai-

seen kohteeseen (Dorjee, 2010; Lutz ym., 2015). Tarkkaavuuden kohde (object 

orientation) ja laajuus (aperture) vaihtelevat tekniikkakohtaisesti ja erilaiset pai-

notukset vahvistavat siten myös kyvykkyyksiä eri tavoin (Lutz ym., 2015). 

2.4.3 Asenne 

Asenne on tietoisen läsnäolon keskeinen laadullinen komponentti, joka 

määrittää harjoittajan suhtautumista kokemuksellisiin ilmiöihin (Shapiro ym., 

2006). Shapiron ja kumppaneiden (2006) mukaan tietoisessa läsnäolossa harjoit-

taja pyrkii asennoitumaan kokemuksessa ilmenevää kohti avoimesti, uteliaasti, 

kärsivällisesti, myötätuntoisesti, tuomitsematta ja ilman pyrkimystä takertua 

miellyttäviin kokemuksiin tai väistää epämiellyttäviä kokemuksia. Edellä maini-

tut asenteet ovat keskeisiä osia tietoista läsnäoloa. Pelkkä havainnointi ilman 

myötätuntoista hyväksyntää lisää stressiä vähentämisen sijaan  (Aulankoski, 

2019; Shapiro ym., 2006) ja estää olemasta aidosti läsnä koko kokemuksen spekt-

rille  (Kabat-Zinn, 2003). 
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Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että harjoittaja pyrkii havainnoimaan 

kuinka ilmiöt tulevat, olevat ja poistuvat tietoisuudessa siitä huolimatta, ovatko 

ne harjoittajan mieltymysten mukaisia, neutraaleja tai mieltymysten vastaisia 

(Shapiro ym., 2006). Tällaisella asennoitumalla edistetään sitä, ettei harjoittaja ta-

kerru tajunnallisiin ilmiöihin ja niiden tiedostamisesta syntyviin ajatuksiin, tun-

temuksiin ja mielikuviin. (Young, 2016). Näin harjoittaja voi päästää irti reaktii-

visuudesta ja säilyttää huomionsa tyynesti nykyhetkessä (Young, 2016). 

2.4.4 Teoria intention, tarkkaavaisuuden ja asenteen yhteisvaikutuksesta 

Shapiron ja kumppaneiden (2006) mukaan edellä mainitut kolme kompo-

nenttia vastaavat suoraan tai epäsuorasti isosta osasta tietoisen läsnäolon harjoit-

tamisessa esiintyvien vaikutusten varianssista. Aikaisemmin esitetyn pohjalta 

Shapiro ja kumppanit (2006) esittävät, että (1) intentionaalinen (2) nykyhetken 

huomioiminen (3) hyväksyvällä ja avoimella asenteella johtaa merkittävään per-

spektiivin muutokseen, josta he käyttävät englanninkielistä nimitystä reper-

ceiving. Termi voitaisiin kääntää uudelleenhavaitsemiseksi, mutta termin kan-

keuden vuoksi käännän sen mieluimmin oivallukseksi. Oivallus käsitteenä sopii 

tietoisuustaitojen viitekehykseen sen yhdistyessä englannin kielen sanaan in-

sight. Englanniksi mindfulness meditaation kielellisenä vastineena on monesti 

insight meditation. Tässä yhteydessä oivalluksella tarkoitetaan suoran kokemuk-

sen myötä tapahtuvaa ei-käsitteellistä ja uudenlaista havaintoa kokemuksen ja 

todellisuuden luonteesta (Kabat-Zinn, 2003). Tässä tapauksessa oivallus ei siis 

tarkoita vain uuden älyllistä tietämistä. 

Oivalluksen myötä syntyvä perspektiivin muutos liittyy keskeisesti psyko-

logiassa tunnettuihin desentraation (eng. decentering/decentration) (Bernstein 

ym., 2015; Fresco ym., 2007; Safran & Segal, 1990) ja kognitiiviseen diffuusion 

(Hayes ym., 2012) ilmiöihin. Ne viittaavat ilmiöön, jossa yksilö ”astuu” tavan-

omaisen ja ehdollistuneen prosessointinsa ulkopuolelle ja muodostaa siten uu-

distuneen suhteen ajatuksiinsa, tunteisiinsa, tulkintoihinsa, itseensä ja todelli-

suuteensa (Bernstein ym., 2015; Shapiro ym., 2006). Lutz ja kumppanit (2015) viit-

taavat tähän ilmiöön ajatuksista, tunteista ja havainnoista syntyvien tulkintojen 
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dekonkretisointina (eng. dereification) eli siirtymänä, jossa ne aletaan hahmotta-

maan mentaalisiksi prosesseiksi sen sijaan, että ne näyttäytyisivät konkreettisina 

kuvaksina todellisuudesta. 

Oivallus edistää tiedostamisen muutosta, jossa aikaisemmin subjektiksi 

koetusta tuleekin objekti eli tarkastelun kohde (Shapiro ym., 2006). Tämä mah-

dollistaa kasvavan ymmärryksen siitä, että se mikä tarkastelee tietoisuuden si-

sältöjä ei ole sama asia kuin nuo sisällöt (Shapiro ym., 2006).  Kehityspsykologi-

assa ilmiö tunnetaan hyvin esimerkiksi Robert Keganin (Kegan, 1982; Kegan, 

1995) subjekti-objekti-teoriana, jossa edellä mainittu siirtymä on merkittävässä 

asemassa osana ihmisen henkistä kasvua. Myös neuropsykologi Nina Sajanie-

men (2016) mukaan ihmisen kehityksen, oppimisen ja adaptaation kannalta on 

keskeistä tämän kyky ottaa etäisyyttä itseensä ja ajatteluunsa. Shapiron ja kump-

paneiden (2006) mukaan yksilön kasvava objektiivisen tarkkailun kapasiteetti 

suhteessa tämän todellisuuteen on luonnollinen kehitysprosessi, mutta tietoisen 

läsnäolon harjoittaminen voi merkittävästi edistää tätä prosessia.  

Shapiro ja kumppanit (2006) pitävät oivallusta toiminnallisena meta-meka-

nismina, joka liittyy muihin positiivisiin tuloksiin ja muutokseen vaikuttaviin 

mekanismeihin: 1) itsesäätelyn kasvamiseen (eng. self-regulation), 2) arvojen kir-

kastumiseen (eng. values clarification), 3) kognitiiviseen, emotionaaliseen ja käy-

tökselliseen joustavuuteen (eng. cognitive, emotional and behavioral flexibility) 

ja 4) altistumiseen (eng. exposure). 

Itsesäätely tarkoittaa yksilön kykyä ohjata, vahvistaa ja hillitä ajattelua, tun-

teita, tarkkaavaisuutta ja käyttäytymistään korkeamman kognitiivisen tason ide-

aalin, tavoitteen tai arvon mukaisesti (Baumeister, 2007; Karoly, 1993; Zimmer-

man, 2000). Itsesäätely on siis prosessi, jonka avulla yksilö ylläpitää toiminnal-

lista vakautta ja adaptiivisuutta muutokselle (Shapiro ym., 2006). Shapiron ja 

kumppaneiden (2006) mukaan oivaltamisen myötä tapahtuva avautuminen laa-

jemmalle kokemus- ja merkitysspektrille mahdollistaa rikkaamman informaa-

tion hyödyntämisen ja siten myös adaptiivisemman toiminnan. Torjuva ja väis-
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televä suhde kokemuksellista todellisuutta kohtaan rajaa tietoisuuden käytettä-

vissä olevaa informaatiota ja ylläpitää resursseja syöviä maladaptiivisa coping-

keinoja (Shapiro ym., 2006; Skinner & Beers, 2016). 

Onnistunut itsesäätely edellyttää myös toiminnanohjauksen korkeamman 

tason kognitiivisten prosessien eli työmuistin, ärsyke-vaste inhibition (kyky hil-

litä ärsykkeestä syntyvää reaktiivista käyttäytymistä) ja tarkkaavaisuuden sääte-

lyn yhteistoimintaa, jotta yksilö kykenee arvojensa mukaiseen toimintaan (Dia-

mond, 2013; Galla ym., 2016). Arvojen mukainen toiminta edellyttää siis luonnol-

lisesti kykyä monitoroida käyttäytymistä (Zimmerman, 2000). 

Shapiron ja kumppaneiden (2006) mukaan oivaltamisen myötä harjoittajan 

henkilökohtaiset arvot voivat kirkastua tämän kyetessä tarkastelemaan kriitti-

semmin esimerkiksi kulttuuriin ja kotiolojen ehdollistamia arvoja. Arvojen kir-

kastuminen on myös yhteydessä itsesäätelyyn, sillä onnistunut itsesäätely edel-

lyttää selviä arvoja minkä mukaan käyttäytymistä voidaan säädellä (Zimmer-

man, 2000). 

Oivaltaminen saattaa myös mahdollistaa kognitiivista, emotionaalista ja 

käytöksellistä joustavuutta suhteessa ympäristön vaatimuksiin (Shapiro ym., 

2006). Hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) taustalla olevasta mallista 

löytyy paljon yhtymäkohtia edeltävään. HOT-mallissa läsnäolo (being present), 

arvot (values), omistautunut toiminta (committed action), tarkkaileva itse (noti-

cing self), diffuusio (defusion) ja hyväksyntä (acccceptance) muodostavat yh-

dessä psykologiseksi joustavuudeksi (psychological flexibility) kutsutun terveen 

ja adaptiivisen elämän kannalta keskeisen kapasiteetin (Hayes ym., 2012; Kash-

dan & Rottenberg, 2010). 

Nykyhetken avoin ja hyväksyvä tarkastelu altistaa (exposure) harjoittajan 

kokemuksen koko spektrille, mukaan lukien haastaville ajatuksille ja tunteille. 

Intentionaalisesti altistumalla ja reaktiivisuudesta tietoisesti pidättäytymällä har-

joittelija systemaattisesti toimii vastoin ehdollistuneita välttelystrategioita 

(Hölzel ym., 2011). Näin harjoittelija asteittain oivaltaa kokemuksellisesti, ettei-

vät intensiivisemmätkään ajatukset, aistikokemukset ja tunteet ole niin pelotta-

via, vaarallisia tai ylivoimaisen raskaita kuin aikaisemmin saattoi kuvitella 
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(Hölzel ym., 2011; Shapiro ym., 2006). Tämänkaltaisen prosessin tukeminen on 

keskeistä esimerkiksi altistusterapiassa (Craske ym., 2014; Hölzel ym., 2011). 

Toistuva intentionaalinen altistuminen ahdistusta herättäville ärsykkeille ilman 

niihin yhdistettyä oletettua negatiivista tapahtumaa, johtaa ajan ja oppimisen 

myötä ehdollistuneiden reaktioiden (eng. conditioned response) sammumiseen 

(eng. extinction) ja oikein ajoitettuna muistijäljen positiiviseen uudelleenjäsenty-

miseen (eng. rerconsolidation) (Craske ym., 2014; Hölzel ym., 2011). Vapautu-

malla ehdollistuneista käyttäytymismalleista yksilölle mahdollistuu laajempi ka-

pasiteetti valita adaptiivisempia toimintatapoja (Hölzel ym., 2011; Shapiro ym., 

2006). 

Tietoisen läsnäolon harjoittaminen voidaan helposti väärinymmärtää yri-

tykseksi etäännyttää tai turruttaa itsensä omasta kokemusmaailmastaan tavoilla, 

jotka lopulta johtavat apatiaan (Shapiro ym., 2006) tai patologiseen depersonali-

saatioon eli vieraantumiseen suhteessa itseen, muihin tai todellisuuteen (Hölzel 

ym., 2011). Käytännössä harjoittaminen tukee täysin päinvastaista prosessia: Oi-

valluksessa etäisyys tuottaa kirkkautta, laajempaa perspektiiviä ja intiimimpää 

suhdetta todellisuuteen (Shapiro ym., 2006). Kiteytetysti tietoisen läsnäolon har-

joittaminen voidaan nähdä yksilön kokonaisvaltaista itsesäätelyä ja siten tämän 

toimijuutta tukevana prosessina (Hölzel ym., 2011; Shapiro ym., 2006). 

 

2.5 Mindfulness tutkimuskohteena 

Tietoisuustaidot käsitteenä on liian laaja ja epämääräinen tämän tutkielman 

tutkimuskatsausta ajatellen, joten rajaan katsauksen mindfulness-tutkimuksiin. 

Tämä on myös perusteltua koulumaailman näkökulmasta, sillä nykyisellään val-

taosa kouluissa toteutettavista tietoisuustaito-ohjelmista ovat mindfulness-poh-

jaisia, joten koen niihin liittyvän tutkimuskentän avaamisen olennaisimmaksi. 

Mindfulness-tutkimuksen tietopohja keskittyy pitkälti mindfulness-pohjaisiin 

interventioihin (Mindfulness-based intervention), sillä niiden rajattu ja tarkasti 
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määritelty luonne helpottaa niiden arviointia ja tutkimista tieteellisten periaattei-

den mukaisesti (Weare 2019). Mindfulness-tutkimuksia ovat kuitenkin alusta asti 

vaivanneet lukuisat metodologiset ongelmat (Goldberg, 2017). Haasteena on 

myös ollut sovittaa yhteen tieteen ja viisausperinteiden hyvin erilaiset epistemo-

logiat siten, että molempien eheys säilyy ilman, että ne köyhdyttäisivät toisiaan 

(Kabat-Zinn, 2003; McMahan & Braun, 2017; Williams & Kabat-Zinn, 2011). Nos-

tan seuraavaksi muutamia otteita tutkimuskentän terapeuttisista, neurotieteelli-

sistä ja koulutuksellisista näkökulmista sekä muutamia mindfulness tutkimuk-

sen haasteellisuuteen liittyviä tarkempia huomioita. 

Mindfulness tutkimuksen voidaan nähdä alkaneen 1970-luvun lopussa 

MBSR-menetelmän myötä terapeuttisissa viitekehyksissä (Williams & Kabat-

Zinn, 2011) ja tällä alueella MPI:t (mindfulness-pohjaiset interventiot) näyttäisi-

vät olevan selvästi vaikuttavia (Goldberg ym., 2018). Goldbergin ja kumppanei-

den (2018) meta-analyysissä 142 satunnaistettua kontrollitutkimusta (N=12005) 

otettiin tarkasteluun tarkoituksena selvittää MPI:n oire spesifeistä (ahdistus, 

kipu, masennus, skitsofrenia, ylipaino) vaikutuksista kliinisissä populaatioissa. 

Yleisesti ottaen MPI:t olivat terapeuttisilta vaikutuksiltaan ylivertaisia suhteessa 

kontrolliryhmiin (ei-hoitoa, vähäinen hoito, epäspesifi aktiivinen kontrolli ja spe-

sifi aktiivinen kontrolli) välittömästi interventioiden jälkeen sekä jatkotutkimuk-

sissa. MPI:t olivat vaikuttavia hoitomuotoja ahdistuksen, kivun, painonpudotuk-

sen, tupakoinnin ja erityisen selvästi masennuksen hoitamisessa. Löydökset ovat 

linjassa aikaisempien meta-analyysien kuten Khouryn ja kumppaneiden (2013) 

toteuttaman (209 tutkimusta, n=12145) meta-analyysin kanssa, jonka mukaan 

mindfulness-pohjainen terapia havaittiin vaikuttavaksi hoitomuodoksi moniin 

psykologisiin ongelmiin ja kliinisesti erityisen vaikuttavaksi ahdistuksen, masen-

nuksen ja stressin vähentämisessä. 

Harjoittelun fysiologisemmat vaikutukset ovat myös herättäneet kasvavaa 

kiinnostusta. Aiemmin lukuisissa tutkimuksissa ohjelmiin osallistujien itserapor-

tointikyselyt olivat antaneet viitteitä erilaisten fysiologisten oireiden vähentymi-

sestä, joskin mindfulness-meditaation vaikutukset sairauksiin ja ikääntymiseen 

yhteydessä oleviin biologisiin mekanismeihin olivat toistaiseksi epäselviä (Black 



24 
 

& Slavich, 2016). Tämän pohjalta Black ja Slavich (2016) arvioivat 20 mindfulness 

meditaation ja immuunisysteemin yhteyttä tutkinutta satunnaistettua vertailu-

koetta (n=1602) selvittääkseen mindfulness meditaation vaikutuksia immuu-

nijärjestelmän parametreihin. Arvion perustella mindfulness meditaatio näyt-

täisi olevan yhteydessä vähentyneisiin tulehdusta ylläpitäviin prosesseihin (eng. 

proinflammatory processes), parantuneisiin soluvälitteisen immuniteetin para-

metreihin (eng. cell-mediated defene parameters) sekä solujen vanhentumista 

vastaan toimivan entsyymi aktivaation kasvamisessa (eng. enzyme activation 

against cell aging) (Black & Slavich, 2016). Black ja Slavich (2016) painottavat kui-

tenkin löydösten olevan vasta alustavia ja niiden yleistyksen suhteen tulisi olla 

varovaisia. Vaikka vertailuissa olleet tutkimukset olivat laadullisesti hyviä, ne 

olivat kohdennettuja rajattuihin populaatioihin, alaryhmäanalyyseihin ja tiettyi-

hin oiretyyppeihin (Black & Slavich, 2016). 

Mindfulnessin vaikutus aivoihin ja kognitiiviseen kompetenssiin on myös 

ollut tutkijoiden sekä erityisesti neurotieteilijöiden kiinnostuksen kohteena jo 

useamman vuosikymmenen ajan. Tämä on ymmärrettävää, sillä kognitiiviseen 

kompetenssiin liittyviä tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen, muistin, itsesääte-

lyn ja metakognition kapasiteetteja pidetään merkittävinä osina harjoittelua 

(Hölzel ym., 2011; Lutz ym., 2015; Tang ym., 2015). Tang, Hölzel ja Posner (2015) 

toteavat laajassa mindfulnessin neurotiedettä käsittelevässä systemaattisessa 

katsauksessaan kasvavan todistusaineiston osoittavan mindfulness meditaati-

olla olevan yhteyttä aivojen tarkkaavuuden, tunteiden ja itsetietoisuuden itsesää-

telystä vastaavien alueiden rakenteellisiin ja toiminnallisiin neuroplastisiin muu-

toksiin. Katsauksen mukaan tarkkaavuuden kehittymisessä on havaittu harjoit-

telun määrään yhdistyviä eroja: Yleisesti ottaen vähäisemmin mindfulness me-

ditaatiota harjoittaneilla havaittiin kehittymistä tarkkaavuuden ristiriitamonito-

roinnin (eng. conflict monitoring) sekä valikoivan tarkkaavuuden (eng. orien-

ting) ja pitempään harjoittaneilla näiden lisäksi myös valppauden (eng. alerting) 

kapasiteeteissa (Tang ym., 2015). Parantuneen tunnesäätelyn uskotaan olevan lu-

kuisten mindfulness harjoitteluun erityisesti stressinhallintaa parantavien vaiku-

tusten takana (Hölzel ym., 2011). Tutkimuskirjallisuuden mukaan mindfulness 
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harjoittelu onkin yhdistetty emotionaalisen resilienssin kasvamiseen, negatiivi-

sen affektin frekvenssin ja intensiteetin vähentymiseen sekä positiivisen affektin 

kasvamiseen (Tang ym., 2015). Neurotieteellisestä perspektiivistä läsnäolon ja 

laajemman itsetietoisuuden kasvun taustalla arvellaan osittain muutoksia aivo-

jen joutokäyntiverkostossa (eng. default-mode network), jonka aktiivisuuden on 

havaittu vähenevän erityisesti kokeneilla meditoijilla. Joutokäyntiverkostoon 

liittyvät alueet aktivoituvat levossa, mielen harhaillessa tulevassa tai mennessä 

sekä ärsykkeestä riippumattoman ajattelun aikana (Tang ym., 2015). 

Gill ja kumppanit (2020) analysoivat 34 mindfulnessin ja kognitiivisen kom-

petenssin yhteyttä selvittänyttä tutkimusta ja havaitsivat lyhyiden mindfulness 

meditaatioiden (eng. mindfulness induction) kasvattaneen kognitiivista kompe-

tenssia korkeamman tason kognitiivisten prosessien osalta. Tutkijoiden yllä-

tykseksi vaikutukset muistin, tarkkaavuuden säätelyn ja toiminnanohjauksen 

osalta olivat kuitenkin vähäisiä tai olemattomia, vaikka suurin osa mindfulnes-

siin perustuvista teoriaista korostavat juuri näiden alueiden toimintaa. Gill ja 

kumppanit (2020) näkivät mahdollisena selityksenä tähän, että vaikutukset näi-

hin taitoihin vaativat todennäköisesti pitkäkestoisempaa harjoittelua. Aikaisem-

mat tutkimukset tukevat tätä hypoteesia, sillä monet muutokset aivoissa on ha-

vaittu ennen kaikkea kokeneilla (useista kuukausista lukuisiin vuosiin) harjoitta-

jilla (Tang ym., 2015). 

Yksi tapa mitata mindfulnessia ja meditaation vaikutuksia on aivosähkö-

käyrätutkimusten (eng. EEG-study) avulla ja erilaiset meditaatiotekniikat ovat 

olleet EEG-tutkimuskohteena jo 60-luvulta asti (Deolindo ym., 2020). Lomas, Iv-

rzan ja Fun (2015) valikoivat 56 mindfulness meditaatioon liittyvää EEG-tutki-

musta (N= 1715) systemaattiseen katsaukseen, minkä perusteella mindfulness 

meditaatio näyttäisi olevan yleisimmin yhteydessä kasvaneisiin alfa- ja theta-aal-

topituuksiin, joiden samanaikainen esiintyminen voi edesauttaa mielentervey-

den kannalta keskeistä rentoutuneen valppauden (relaxed alertness) mielentilaa. 

Osassa EEG-tutkimuksia on myös havaittu meditaatioharjoittelun vaikuttavan 

tarkkaavuuteen, työmuistiin, havaitsemiseen ja informaatioprosessointiin yhtey-
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dessä oleviin gamma-aaltoihin, joskin löydökset kyseisellä aallonpituudella saa-

vat usein osakseen kritiikkiä heikon signaali-kohinasuhteensa vuoksi (Deolindo 

ym., 2020). Deolindo ja kumppanit (2020) painottavat kuitenkin suhtautumaan 

vielä varauksella EEG-tutkimusten perusteella tehtäviin yleistyksiin, sillä sekä 

mittaus- että meditaatiotekniikoiden varianssi tuottaa vielä nykyisellään keske-

nään vaikeasti vertailukelpoisia tuloksia. 

Tietoisen läsnäolon harjoittelussa tarkkaavuuden merkittävä rooli on ym-

märrettävistä syistä herättänyt myös kiinnostusta sen mahdollisista vaikutuk-

sista esimerkiksi tarkkaavuushäiriön hoitamisessa. Weckmanin, Raevuoren ja 

Laasosen (2020) systemaattisen satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten 

(seulonnan jälkeen 6 tutkimusta, N=303) katsauksessa selvitettiin MPI:n vaikut-

tavuutta lasten ja nuorten ADHD-oireisiin. Katsauksen mukaan MPI:n vaikutta-

vuus lasten ADHD-oireisiin on vahvaa ja nuorten ADHD-oireisiin kohtalaista. 

Mindfulnessin harjoittamisella havaittiin selvä annos-vastesuhde, jonka perus-

teella mindfulnessin todettiin olevan interventioissa vaikuttava ainesosa. Tutki-

musten otoskoot olivat kuitenkin pieniä, metodologiaan liittyi sokkouttamisen 

puutteitta ja osa julkaisufoorumeista oli melko vaatimattomia, mikä tulee huo-

mioida tuloksia tulkittaessa. Samankaltaisia tuloksia on löytynyt myös muissa 

vastaavan alueen meta-analyyseissä (Cairncross & Miller, 2020; Lee ym., 2017; 

Mitchell ym., 2015), joissa kaikissa MPI:t nähtiin vaikuttavina hoitomuotona 

ADHD-oireisiin niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin, edellyttäen kuitenkin 

riittävää ohjausta ja kotiharjoittelua. 

Työelämän puolella MPI:t ovat herättäneet kiinnostusta niin työntekijöiden 

hyvinvoinnin tukemisen kuin varsinaisen työssä suoriutumisen edistämisen nä-

kökulmista. Eri aloilla on myös alkanut ilmetä omia kohdennettuja interventi-

oita, joita on lievästi muokattu vastaamaan eksplisiittisemmin juuri kyseisellä 

alalla nouseviin haasteisiin. Interventioiden vaikuttavuutta selvittääkseen Lo-

mas ja kumppanit (2017) toteuttivat 153:n (N=12571) eri alojen ammattilaisiin 

kohdistettujen MPI-tutkimusten pohjalta meta-analyysin, jonka perusteella 

MPI:lla havaittiin positiivisia vaikutuksia psykologisten ongelmien (esim. työ-
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uupumus, stressi, masennus) hoitamisessa ja ennaltaehkäisyssä sekä hyvinvoin-

nin (esim. työtyytyväisyys) ja työssä suoriutumisen edistämisessä. Suurin osa 

tutkimuksista oli kuitenkin laadullisesti heikkotasoisia, minkä vuoksi kovin pe-

rustavanlaatuisia päätelmiä löydösten perusteella ei voi tehdä. Vastaavanlaisia 

tuloksia esiintyi myös kliinisissä ympäristöissä toimiville hoitohenkilöille toteu-

tettujen interventioiden meta-analyysissä (Lomas ym., 2019). Puolakanahon, 

Kinnusen ja Lappalaisen (2016) toteuttamassa Muupu-hankkeessa selvitettiin 8 

viikkoisen mindfulness-, hyväksyntä ja arvopohjaisen (MIHA) -ohjelman vaiku-

tuksia työuupumuksen hoitamiseen. Ohjelman vaikutukset olivat laajasti työ-

uupumusta lievittäviä sekä ilmeisesti myös uupumusta ennaltaehkäiseviä, sillä 

positiiviset vaikutukset olivat havaittavissa vielä vuoden päästä toteutetussa 

seurantatutkimuksessa. Puolakanaho ja kumppanit (2016) nostavat yksilöllisten 

tekijöiden kuten persoonallisuuden ja masentuneisuuden suhteen, harjoittelun 

omaehtoisen jatkamisen intervention jälkeen sekä kokemuksen keskeisten inter-

ventioelementtien oppimisesta esiin nousseiksi muuttujiksi suhteessa interven-

tion vaikuttavuuteen. 

2.5.1 Koulumaailman tutkimukset 

Koulumaailmassa valtaosa tutkimuksista on kohdistunut lapsiin, mutta 

myös opettajiin kohdistuvien tutkimusten määrä on hiljalleen kasvamassa 

(Weare, 2019). Emerson ja kumppanit (2017) toteuttivat 13 tutkimuksen (n=589) 

pohjalta meta-analyysin, jonka perusteella MPI:t näyttivät vaikuttavan merkittä-

västi opettajien ahdistuksen, masennuksen, stressin, fyysisen oireilun ja aikapai-

neiden lieventymiseen sekä aikaansaamisen tunteen ja elämäntyytyväisyyden 

kasvamiseen. Kahden meta-analyysissä mukana olleen laadullisen tutkimuksen 

(Schussler ym., 2016; Taylor ym., 2016) aineiston mukaan opettajat kokivat inter-

ventioiden auttaneen eniten tunnetaitojen kehittymisessä. Toteutettujen inter-

ventioiden rakenteessa, efektikoissa sekä metodologisessa laadussa oli vaihtelua, 

mikä tulee ottaa huomioon tuloksia tarkasteltaessa (Emerson ym., 2017). 
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Zarate, Maggin ja Passmore (2019) löysivät vastaavia tuloksia 18 työssä ole-

viin opettajiin kohdistetun kontrolloidun tutkimuksen (N=1001) meta-analyysis-

sään. MPI:llä havaittiin tilastollisesti merkittäviä vaikutuksia opettajien tietoisen 

läsnäolon kehittymisessä sekä stressin, ahdistuksen, työuupumuksen ja masen-

nuksen vähentymisessä. Interventioiden toteutuksessa oli eroja kokonaiskes-

tossa, harjoituskertojen pituudessa ja eri tekniikoiden implementoinnissa (esim. 

hengitystyöskentely ja jooga), mutta tästä huolimatta opettajien tietoinen läsnä-

olo kasvoi huomattavasti jokaisessa interventiossa. 

Tämän tutkielman kannalta erityisen mielenkiintoinen on Seeman ja Sären 

(2019) monimenetelmätutkimus (N=370), jossa selvitettiin eestiläisopettajien an-

tamia merkityksiä meditaatioharjoittelulle sekä harjoittelun koettuja vaikutuksia 

niin omakohtaisesti kuin luokassa toteutettuna, opettajien tietoista länsäoloa piir-

teenä (trait mindfulness) sekä opettajien uskonnollista taustaa. Yleisimmät har-

joittelun taustalla olevat merkitykset liittyivät yhteyden luomiseen itseen ja 

omiin tunteisiin, rauhaan, keskittymiseen, ohjattuun ajatteluun ja hiljentymiseen. 

Suurin osa harjoittelusta oli erilaista hengityksen huomioimiseen liittyvää medi-

taatiota, hiljaisia minuutteja tai joogaa. Harjoittelun positiivisiksi vaikutuksiksi 

opettajat mainitsivat kasvaneen hyvän olon tunteen, rauhoittumisen, keskittymi-

sen parantumisen, tunnesäätelyn ja levon. Osa koki harjoittelun vaikuttaneen 

myös negatiivisesti esimerkiksi hetkellisenä ahdistuksena tai häiritsevinä ajatuk-

sina, joskin nämä kokemukset olivat hyvin harvinaisia. 

Koulumaailmassa lasten ja nuorten kohdalla MPI:n vaikutuksia on tutkittu 

huomattavasti pitempään. Dunning ja kumppanit (2018) toteuttivat meta-ana-

lyysin 33:n koulukontekstissa oppilaille suunnatun satunnaistetun vertailuko-

keen (N=3666) pohjalta, jonka perusteella MPI:llä havaittiin tilastollisesti merkit-

täviä positiivisia vaikutuksia tietoisessa läsnäolossa, toiminnanohjauksessa, tark-

kaavuudessa, masennuksessa, ahdistuksessa/stressissä ja häiriökäyttäytymi-

sessä pienillä efektikoilla suhteessa kontrolliryhmiin. Rajoittamalla vertailu ak-

tiivisen kontrolliryhmän tutkimuksiin erot rajoittuivat kuitenkin vain tietoisen 

läsnäolon, masennuksen ja ahdistuksen/stressin vaikutuksiin. 
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Klingbeil ja kumppanit (2017) analysoivat 76 nuoriin kohdistettua MPI-tut-

kimusta (N=6121) ja totesivat löydösten olevan linjassa aikaisempien meta-ana-

lyysien kanssa, jossa MPI:lla näyttäisi olevan pienen efektikoon vaikutuksia kai-

kissa tuloksissa, joista isoimmat vaikutukset näkyivät akateemisessa suoriutumi-

sessa, koulutoiminnassa (eng. school functioning) ja hieman vähäisemmin meta-

kognition, tarkkaavuuden, kognitiivisen joustavuuden, tunnesäätelyn, stressin, 

masennuksen, ahdistuksen, positiivisten tunteiden ja minäkuvan alueilla. Mita-

tut efektikoot olivat suurempia jatkotutkimuksissa kuin välittömästi intervention 

jälkeen. 

Carsley, Khoury ja Heath (2018) selvittivät 24 nuorille kohdennettua MPI-

tutkimusta (N=3977) sisältäneessä meta-analyysissään MPI:n vaikutuksia nuor-

ten mielenterveyteen. Interventioilla havaittiin mielenterveyden ja hyvinvoinnin 

osalta pienestä kohtalaiseen efektikoon muutoksia suhteessa kontrolliryhmiin. 

Vaikuttavimmillaan interventiot olivat 15-18 -vuotiaiden kohdalla. Merkittävänä 

havaintona voidaan pitää sitä, että jatkotutkimuksissa vaikutukset säilyivät tilas-

tollisesti merkittävinä yleisemmin silloin, kun intervention toteuttajana oli kou-

lun oma opettaja ulkoisen tahon sijaan. 

Yksi metodologisesti vahvimpia tutkimuksia on Suomessa toteutettu Terve 

Oppiva Mieli -satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus, johon osallistui 

3519 oppilasta 56:sta eri koulusta. Kontrolliryhmään nähden mindfulness-har-

joitteluun osallistuneilla havaittiin lieviä positiivisia vaikutuksia resilienssissä, 

sosio-emotionaalisessa kyvykkyydessä ja tytöillä masennuksen vähentymisessä 

(Volanen ym., 2020). Eniten interventiosta hyötyivät ne oppilaat, jotka tekivät 

harjoituksia myös kotonaan. Myös muissa kouluun sijoittuvissa tutkimuksissa 

omaehtoisen harjoittelun merkitys on ollut keskeistä intervention hyötyjen kan-

nalta (Waters ym., 2015). Volasen (2020) ja kumppaneiden mukaan seuraavaksi 

tuleekin selvittää, voisiko tuloksia vahvistaa integroimalla tietoisen läsnäolon 

harjoittelua vahvemmin kouluarkeen ja kouluttamalla henkilökuntaa. 
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2.5.2 Tutkimuskentän haasteet 

Lupaavista tuloksistaan huolimatta mindfulnessin nuorella tutkimusken-

tällä on havaittu lukuisia haasteita, joista perimmäinen liittyy itse mindfulnessin 

määritelmään (Lutz ym., 2015; McMahan & Braun, 2017). Youngin (2016) mu-

kaan tieteen näkökulmasta tyydyttävin määritelmä olisi luonteeltaan matemaat-

tisilla yhtälöillä pohjustettu neurokorrelaatteihin perustuva biofysikaalinen mää-

ritelmä. Youngin (2016) mukaan olemme kuitenkin vuosikymmenien tai kenties 

-satojen päässä siihen tarvittavasta menetelmällisestä tarkkuudesta. Lutz ja 

kumppanit (2015) näkevät ongelmia nykyisissä tavoissa määritellä mindfulness 

1) pysyvämmäksi piirteeksi tai tietoisuuden tilaksi, 2) laajempana polkuna tai 3) 

kognitiivisena prosessina. Lutzin ja kumppaneiden (2015) mukaan 1) antaa 

mindfulnessista liian staattisen kuvan ja mindfulness-piirteiden mittaaminen ky-

selytutkimusten avulla on äärimmäisen altis kielen ja kulttuurin vaikutuksille, 

mikä tuottaa helposti ristiriitaisia tuloksia (ks. myös (Seema & Säre, 2019), 2) on 

määritelmänä empiirisen tieteen ohjaamisen kannalta liian laaja ja 3) tekee har-

joittelun ja osaamisen välisten erojen havainnoimisen vaikeaksi sekä on liian epä-

tarkka mekanististen hypoteesien laatimiseksi. Vastauksena tähän Lutz ja kump-

panit (2015) ovat luoneet heuristisen fenomenologisen mallin tulevan tutkimuk-

sen ohjaamiseksi. Myös Thompson (2017) on esittänyt vastaavanlaista kritiikkiä 

tietoisen läsnäolon määrittelemisessä yksityiseksi mielentilaksi tai tietyksi aivo-

toiminnan kaavaksi, minkä sijaan mindfulness tulisi mieltää pikemminkin koko-

naisvaltaisen keholliseksi kognitiiviseksi ja sosiaaliseksi taidoksi. Hänen mu-

kaansa enaktivismi eli 4e -malli, jossa kognition nähdään perustuvan koko kehon 

ja sen ympäristön väliselle yhteistoiminnalle, on hedelmällisempi lähestymistapa 

sekä kognition että mindfulnessin ymmärtämiselle (ks. myös Thompson & Cos-

melli, 2011) 

Varsinaisissa tutkimuksissa on jo pitkään havaittu lukuisia ongelmia esi-

merkiksi tutkimusten metodologian ja pienten otoskokojen suhteen (Goyal ym. 

2014). Tähän mennessä on tehty vielä hyvin vähän replikointitutkimuksia ja eri 

MPI:t käyttävät hyvinkin erilaisia lähestymistapoja harjoitteluun, mikä tekee tu-

losten vertailusta hankalaa (Felver ym., 2016). Merkittäviä puutteita ovat myös 
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vahva nojautuminen itseraportointiin, aktiivisten kontrolliryhmien puuttuminen 

ja fideliteetin (miten täsmällisesti osallistujat seurasivat ohjeita) puutteellinen vä-

littäminen (Felver ym., 2016; Klingbeil & Renshaw, 2018). Aktiivisten kontrolli-

ryhmien suunnittelu asianmukaisella tavalla on kuitenkin haastavaa, sillä monet 

kontrolliryhmille osoitetut ohjelmat (esim. rentoutus- tai terveysohjelmat) har-

joittavat epäsuorasti samoja osa-alueita kuin mindfulness-pohjaisissa ohjelmissa 

(Lyons & DeLange, 2016). 

Goldbergin ja kumppaneiden (2017) selvityksessä tutkimusten metodologi-

assa on kuitenkin tapahtunut lievää parantumista hoitoaikeen mukaisissa ana-

lyyseissä (eng. intent-to-treat analysis), suuremmissa otoskoissa sekä hoitotark-

kuuden arvioinnissa (eng. treatment fidelity assessment), mutta kehitys on ollut 

hidasta siihen nähden, miten pitkään ongelmat ovat olleet tiedossa. Mindfulness 

tutkimuksissa on havaittu myös nollatulosten julkaisemattomuudesta ja positii-

visten löydösten ylikorostamisesta syntyvää julkaisuvinoumaa (Coronado-Mon-

toya ym., 2016), joskin Mattesin (2019) meta-analyysin mukaan vinouma ei ny-

kyisellään ole vakava tulosten vaikuttavuuden arvioinnin suhteen. Puutteita on 

myös havaittu ohjaajien pätevyyden eksplikoimisessa sekä harjoittelun eheyteen 

ja määrään liittyvän datan välittämisessä (Lutz ym., 2015). Koulumaailmaan ja 

nuoriin kohdistuvissa tutkimuksissa ilmenevät haasteet ovat liittyneet esimer-

kiksi ohjelmien sovittamisessa eri kehitysvaiheille sopiviin muotoihin (Schonert-

Reichl & Roeser, 2016), mitä on varmasti osaltaan vaikeuttanut se, että nuorilta 

itseltään on harvemmin kerätty riittävästi interventioihin liittyvää palautetta 

(Maloney ym., 2016). 

Toisesta näkökulmasta ongelmana on myös nähty mindfulnessin de- ja re-

kontekstualisointi tieteelliseen viitekehykseen tavoilla, jotka yliyksinkertaistavat 

ja rikkovat praktiikoiden eheyttä (McMahan & Braun, 2017; Williams & Kabat-

Zinn, 2011). Tällaisen prosessin myötä saatetaan menettää mindfulnessin kan-

nalta olennaisesti vaikuttavia osia(Lutz ym., 2015; Phang & Oei, 2012). Esimer-

kiksi laajemman eettis-filosofisen viitekehyksen typistäminen yksittäisiksi ja en-

nen kaikkea erilliseksi tekniikoiksi väistämättä rajoittaa sitä potentiaalia, mitä ne 
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voivat tarjota osana eheitä ja moniulotteisia ohjelmia. Alkuperäisessä viitekehyk-

sessään mindfulness ja sen harjoittamiseen tähtäävä meditaatio olivatkin lopulta 

vain osia 8-osaiseksi poluksi kutsuttua elämäntaidollista järjestelmää, jonka ko-

konaisvaltainen huomioiminen nähtiin välttämättömäksi stressin lopettamiseksi 

(Phang & Oei, 2012). Tutkimuksia ohjaa toki ymmärrettävä tarve muuntaa mind-

fulnessin harjoittamisen vaikutukset empiirisesti ja kvantitaviisesti todennetta-

viin muotoihin, esimerkiksi: stressihormonien eritykseen, immuunijärjestelmän 

tehostumiseen, muutoksiin aineenvaihdunnan tasoissa, aivojen toiminnassa ja 

niin edelleen (McMahan & Braun, 2017). Ilman laadullisempaa ja subjektiivisem-

paa näkökulmaa tutkimuskenttä jää väistämättä hyvinkin yksiulotteiseksi. Wil-

liams ja Kabat-Zinn (2011) painottavatkin, että mindfulness on perustavanlaatui-

sesti ensimmäisen persoonan ilmiö ja sen tarkastelu vain tieteelle ominaisesta 

kolmannen persoonan perspektiivistä vieraannuttaa näkökulman siitä feno-

menaalisesti todellisuudesta, mitä mindfulness todellisuudessa on. Myös Lutz ja 

kumppanit (2015) painottavat hienovaraisten ensimmäisen persoonan tutkimus-

metodien lisäämistä välttämättöminä osina tulevia tutkimuksia, jo pelkästään 

tarkemman tulosdatan vuoksi. 
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3 TIETOISUUSTAITOJEN MERKITYS KOULU-

MAAILMASSA 

Tietoisuustaitojen merkitystä koulumaailmassa voidaan tarkastella useasta 

näkökulmasta. Niin koulumaailmassa kuin yleisemminkin julkisessa keskuste-

lussa voidaan havaita kaksi toisistaan eroavaa diskurssia, joista ensimmäinen ky-

symyksiin tietoisuustaitojen tehokkuudesta, neurologisista toiminnoista, kliini-

sistä sovelluksista (McMahan & Braun, 2017) ja akateemisista hyödyistä (Ergas, 

2015; Weare, 2019). Näistä toinen ja toistaiseksi vähemmän huomiota saava dis-

kurssi painottuu viisausperinteistä ammentaville filosofisille ja eettisille kysy-

myksille sekä näiden kysymysten tutkimiseen painottuvalle kontemplatiiviselle 

koulutukselle (Ergas, 2015; Weare, 2019). Yksinkertaistettuna ensimmäisessä dis-

kurssissa tietoisuustaitojen merkitys näyttäytyy ennen kaikkea työkaluna hyvin-

voinnin ja tuottavuuden edistämiseen, joka tapahtuu pitkälti vallitsevan yhteis-

kunnallisten rakenteiden ja intressien sisällä (Ergas, 2015). Jälkimmäisessä dis-

kurssissa tietoisuustaitojen merkitys yhdistyy keskeisesti laajempaan eettis-filo-

sofiseen viitekehykseen, jossa henkinen kasvu, moraalinen elämä, kontemplaa-

tio, toisista välittäminen ja lopulta viisaan elämäntaidon kehittäminen ovat kes-

keisiä arvoja itsessään (Pulkki & Saari, 2014; Roeser & Peck, 2009; Weare, 2019). 

Koulumaailmassa molempien diskurssien suhteen on viisasta huomioida sekä 

niiden perusteet, että niihin kohdistettu kritiikki. Terapeuttisia ja akateemisia 

hyötyjä painottavaa diskurssia voidaan ääripäässä kritisoida niiden tavassa val-

jastaa täysin tietoisuustaidot täysin niiden perimmäisen filosofian vastaiselle 

suoritus- ja kilpailukeskeiselle instrumentalismille (Pulkki & Saari, 2014; Reve-

ley, 2016; Weare, 2019). Yhtälailla kontemplatiivisen koulutuksen lähestymista-

paa voidaan ääripäissään kritisoida yli-idealistisena, yhteiskunnallisista realitee-

teista irtautuneena unelmointina (Ergas, 2015). Tasapainoisemman näkemyksen 

mukaan juuri tieteellisesti todistetut hyvinvointia ja akateemista suoriutumista 

osoittavat instrumentaaliset hyödyt voivat toimia porttina tietoisuustaidoille 
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koulumaailmaan, jolloin myös niiden syvemmät inhimilliset ulottuvuudet pää-

sevät nousemaan esiin (Ergas, 2015; Weare, 2019).  

3.1 Tietoisuustaidot hyvinvoinnin ja oppimisen tukena 

Koulumaailmassa on syntynyt kasvava tarve tukea oppilaiden ja opettajien hy-

vinvointia toimivilla ja kustannustehokkailla tavoilla (Emerson ym., 2017; Vola-

nen ym., 2020). Tietoisuustaitoihin liittyvissä harjoitusohjelmien osoittaessa vah-

vimpia tuloksia juuri psykososiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin alueilla, on 

ymmärrettävää, että myös koulumaailmassa on herännyt kasvava kiinnostus 

niitä kohtaan (Weare, 2019). Erityisesti tietoisuustaidoista etsitään apua hyvin-

vointia kuormittavan stressin lievittämiseen. Tällä hetkellä ehdottomasti yleisin 

ja tutkituin menetelmä Mindfulness Based Stress Reduction onkin jo nimensä pe-

rusteella luotu juuri tätä tarkoitusta ajatellen. Stressi voidaan määritellä tässä ta-

pauksessa fysiologisten (univaikeudet, jännittyneisyys, voimattomuus) ja/tai 

psykologisten (ahdistus, masennus, työuupumus) oireiden kokemiseksi, jotka 

kumpuavat yksilön voimavarat ylittävistä vaatimuksista (Ramberg ym., 2020). 

3.1.1 Tietoisuustaitojen harjoittaminen opettajan näkökulmasta 

Opettajan ammattia voidaan pitää korkean stressitason ammattina, sillä 43 % 

suomalaisista opettajista raportoi kokevansa työperäistä stressiä erittäin tai 

melko usein ja 40 % koki itsensä erittäin tai melko usein poikkeuksellisen väsy-

neeksi (Länsikallio ym., 2017). Koettu stressi ja väsymys ovat kasvaneet merkit-

tävästi aiempien vuosien selvityksiin nähden samalla kun koettu työkyky ja työ-

tyytyväisyys ovat olleet jatkuvassa laskussa (Länsikallio ym., 2017).  

Opettajan korkeat stressitasot ovat yhteydessä matalampaan työtyytyväi-

syyteen (Klassen & Chiu, 2010), mikä pidemmällä aikavälillä voi johtaa työuupu-

mukseen (Maslach et al., 2001) ja lopulta ammatinvaihtoon (Buettner et al., 2016; 

Klassen & Chiu, 2011; Montgomery & Rupp, 2005). Opettajien stressitasot ovat 

myös negatiivisessa yhteydessä oppilaiden akateemiseen suoriutumiseen (Arens 
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& Morin, 2016; Klusmann ym., 2016; Ramberg ym., 2020), joista erityisesti emo-

tionaalisen uupumuksen on havaittu olevan yhteydessä heikentyneisiin arvosa-

noihin, luokkatasolla oppilaiden koulutyytyväisyyteen, sekä koettuun opettajan 

tukeen. Opettajien stressi on myös yhteydessä oppimisympäristön organisoinnin 

sekä oppilaille annettavan emotionaalisen tuen mahdollisuuksiin (Penttinen ym., 

2020).  

Ympäristön vaatimusten ylittäessä yksilön voimavarat ratkaisua voidaan 

hakea kahdesta suunnasta: vähentämällä vaatimuksista syntyvää haastetasoa tai 

kasvattamalla yksilön taitotasoa. Tietoisuustaitojen harjoittamisen voidaan 

nähdä ensisijaisesti tarjoavan apua juuri jälkimmäiseen. Ajan myötä kasvanut 

taitotaso heijastuu myös ympäristöön. Tietoisuustaitojen harjoittamisen toi-

miessa potentiaalisesti sekä stressiä hoitavana, että ennaltaehkäisevänä työka-

luna (Emerson ym., 2017; Lomas ym., 2019), voi niiden säännöllinen harjoittami-

nen toimia  apuna niin opettajan hyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen kan-

nalta, kuin myös oppilaiden kokonaisavaltaisen hyvinvoinnin sekä akateemisen 

suoriutumisen tukena (Jennings, 2016). Edeltävää voidaan kuvata Robert 

Roeserin (2016) luoman teoreettisen mallin (ks. kuvio 1) pohjalta, jonka mukaan 

tietoisen läsnäolon harjoittaminen kasvattaa opettajan tietoista läsnäoloa, toimin-

nanohjauksen taitoja ja myötätuntoista asennetta. 

 

KUVIO 1. Opettajan tietoisen läsnäolon harjoittamisen muutosteoria. Muokattu 
Robert Roeserin (2016) mallin pohjalta 
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Toiminnanohjauksen taidot ovat keskeisessä roolissa opettajan työtä ja niiden 

merkitys korostuu erityisesti paineisina ajanjaksoina (Meiklejohn ym., 2012). Toi-

minnanohjauksen, tietoisen läsnäolon ja myötätunnon kasvu tukevat vuorostaan 

opettajan resilienssiä, työhön osallistumista ja prososiaalisia asenteita. Resilienssi 

voidaan määritellä onnistuneeksi adaptaatioksi haasteiden edessä (Zautra ym., 

2010) tai yksinkertaisemmin muutosjoustavuudeksi (Lipponen, 2020, s.8). Re-

silienssi ei kuitenkaan tarkoita vain vaikeuksien ylittämistä, vaan myös aktiivista 

arvojen mukaista toimintaa (Zautra ym., 2010). Resilienssissä ei ole olennaista 

vain joustavuuden nopeus vaan myös kestävyys, mikä vaatii taustalleen ter-

veyttä ja energiaa ylläpitäviä asenteita ja taitoja (Zautra ym., 2010). Näiden taito-

jen keskiössä ovat tunne- ja toiminnanohjauksen taidot, joiden avulla yksilö ky-

kenee ylläpitämään tarkkaavuuttaan nykyhetkessä sekä niin itsessään kuin toi-

sissa tapahtuvissa tunnetilojen muutoksissa (Teper ym., 2013). Asenteiden ta-

solla itsemyötätunto edistää tunne-elämän tasapainoa (Lipponen, 2020; Roeser, 

2016), mikä vuorostaan edistää kirkasta tilannetajua (Skinner & Beers, 2016) ja 

lopulta myös joustavampaa ja prososiaalisempaa toimintaa (Roeser, 2016). 

Opettajan kannalta kyky pysyä tyynenä, tietoisena ja läsnäolevana on en-

siarvoisen tärkeää, jotta tämän on mahdollista pysyä proaktiivisena ja myötätun-

toisena toimijana suhteessa itseensä ja oppilaisiinsa (Roeser, 2016; Skinner & 

Beers, 2016). Näin opettajalle riittää voimavaroja sitoutua työhönsä ja antaa niin 

emotionaalista kuin akateemistakin tukea oppilailleen, panostaa oppimisympä-

ristön organisointiin sekä edistää positiivista luokkailmapiiriä. Kun oppilaat saa-

vat tukea, oppimisympäristö on organisoitu hyvin ja luokassa vallitsee prososi-

aalinen ilmapiiri, tukee tämä kaikki vuorostaan sekä opettajan jaksamista että 

työssä suoriutumista (Jennings, 2009; Jennings, 2016; Penttinen ym., 2020; Roeser, 

2016). 

3.1.2 Tietoisuustaitojen harjoittaminen oppilaan näkökulmasta 

Opetussuunnitelman (OPH 2014) mukaan perusopetuksen on tuettava oppilaan 

hyvinvointia. Hyvinvoinnin tukeminen kouluaikana on hyvinkin perusteltua, 
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sillä tutkimusnäytön valossa on selvää, että yksilön psykologinen, emotionaali-

nen ja sosiaalinen hyvinvointi lapsena vaikuttavat perustavanlaatuisesti mielen-

terveyteen, akateemiseen suoriutumiseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja elä-

mänlaatuun myös pitkälle aikuisuuteen (Currie ym., 2012). Oppilaille kohdiste-

tut MPI:t ovatkin erityisesti kohdistettu juuri psyko-sosiaalis-emotionaalisen hy-

vinvoinnin alueille (Volanen ym., 2020), ja näillä alueilla ne ovat myös osoittaneet 

vaikuttavimpia tuloksia (Weare, 2019).  

Oppilaiden kannalta tietoisuustaitojen harjoittamisen potentiaaliset ja jo 

osoitetuttuja hyötyjä voidaan nähdä jakautuvan kognitiivisten- ja tunnetaitojen 

kehityksestä seuraavaan hyvinvoinnin, sosiaalis-emotionaalisten taitojen ja aka-

teemisen suoriutumisen parantumiseen (ks. kuvio 2) (Waters ym., 2015). Kogni-

tiivisten- ja tunnetaitojen kehittyminen yhdessä auttaa oppilaita itsesäätelyssä ja 

siten oppimisessa, suunnittelussa, tehtävä-orientoituneessa työskentelyssä, tun-

teiden käsittelyssä sekä käyttäytymään tilanteessa sopivilla tavoilla (Lyons & De-

Lange, 2016; Waters ym., 2015).  Tietoisen läsnäolon harjoittaminen voi tarjota 

oppilaille merkittävää apua sen kehittäessä itsesäätelyn ”ylhäältä-alas” (esim. 

tietoinen tarkkaavuuden, tunteiden ja toiminnan säätely) ja hillitessä ärsykepoh-

jaista ”alhaalta-ylös” reaktiivisuutta (esim. vihan, pelon tai epämukavuuden 

myötä syntyvät tahdottomat reaktiot) (Lyons & DeLange, 2016). 

 

KUVIO 2. Tietoisuustaitojen harjoittaminen koulussa. Muokattu Watersin ja 
kumppaneiden (2015) mallin pohjalta. 
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Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet lapsuudessa kehittyvän itsesäätelyn ole-

van vahva ennustaja niin akateemisen suoriutumisen (Blair & Diamond, 2008; 

McClelland & Cameron, 2011) kuin myöhemmän terveyden, tulotason, addik-

tiivisuuden ja rikollisen käyttäytymisen osalta (Moffitt ym., 2011). Tämän pe-

rusteella varhaisella panostamisella lapsen itsesäätelyä tukeviin prosesseihin 

voidaan nähdä olevan merkittäviä ja kauaskantoisia vaikutuksia (Lyons & De-

Lange, 2016). Siinä missä koulumaailmassa on historiallisesti aiemmin koros-

tettu erityisesti kognition ja siihen liittyvien taitojen merkitystä, oppilaiden 

tunne-elämä ja tunnetaidot vaikuttavat yhtä lailla oppimiseen, kognitiivisiin re-

sursseihin, itsesäätelyyn, työmotivaatioon, sosiaaliseen vuorovaikutukseen, 

koulumenestykseen (Durlak ym., 2011; Pekrun ym., 2002). Sosiaaliset-, yhteis-

työ- tunnetaidot ovatkin olennainen osa perusopetusta (OPH 2014). Tätä ope-

tuksen aluetta voidaan tarkastella sosioemotionaalisen oppimisen (social emoti-

onal learning) viitekehyksestä (Lawlor, 2016). Sosioemotionaalinen oppiminen 

kohdistuu prosesseihin, joiden avulla yksilö kykenee tunnistamaan ja säätele-

mään tunteitaan, ymmärtämään eri perspektiivejä, olemaan empaattinen toisia 

kohtaan, luomaan ja ylläpitämään positiivisia ihmissuhteita sekä tekemään vas-

tuullisia päätöksiä (Lawlor, 2016). Tietoisen läsnäolon harjoittaminen tukee so-

sioemotionaalista oppimista, kun sille ominainen tiedostamisen tapa kohdiste-

taan sisäisen maailman lisäksi toisiin: 1) Suuntaamalla tarkkaavaisuus toisiin 

läsnä olevassa hetkessä; 2) Suhtautumalla toisiin avoimesti ja tuomitsematto-

masti; 3) Ylläpitämällä tyyneyttä suhteessa toisiin; 4) Reflektoimalla ja sanoitta-

malla toisten sisäistä kokemusta ; 5) Havainnoimalla toimintansa ja vuorovai-

kutuksen seurauksia toisissa (Jennings, 2016; Lawlor, 2016; Siegel ym., 2016). 

Tutkimuksissa tietoisen läsnäolon harjoitusten lisääminen sosioemotionaalisen 

oppimisen ohjelmiin onkin osoittanut lupaavia tuloksia niin oppilaiden kuin 

opettajienkin osalta (de Carvalho ym., 2017). 
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3.2 Metapedagoginen ja kontemplatiivinen näkökulma 

Tietoisuustaitojen terapeuttisiin ja akateemisiin hyötyihin painottuva diskurssi 

tapahtuu pääosin nykyisten olemassa olevien pedagogisten suuntausten sisällä 

ja vallalla olevien yhteiskunnallisten intressien sisällä. Instrumentalistisen reto-

riikan lisäksi metapedagoginen näkökulma on kuitenkin välttämätöntä, jotta tie-

toisuustaitojen merkitystä voidaan tarkastella laajemmasta perspektiivistä (Er-

gas, 2015). Siinä missä pedagogiikka määrittää tapaa, jolla oppiaines välitetään, 

meta-pedagogiikka on se eksplisiittisesti tai implisiittisesti määritetty suunta, 

jota kohti eri pedagogiset suuntaukset kulkevat (Ergas, 2015). Metapedagogiselta 

tasolta tarkasteltuna koulutusta voidaan tarkastella huomion kautta, sillä se vies-

tii siitä, mikä koulutuksessa käytännössä mielletään arvokkaaksi (Ergas, 2015). 

Perinteisesti koulutuksen huomio on oppijan näkökulmasta ulkoisen objekti-

maailmaan liittyvän tietosisällön omaksumiseen ja sisäisessä maailmassa näiden 

sisältöjen käsittelyyn (Ergas, 2015). Laajemmassa mittakaavassa koulutuksen 

huomio ja merkitys ovat painottuneet tulevalle, polun luomiselle oppilaalle, jotta 

tämä ajan myötä integroituisi työelämän kautta yhteiskunnan tuottavaksi jäse-

neksi.  Ulkoisen maailman ymmärtämisessä ja yhteiskuntaan integroivan koulu-

tus on hyvinkin perustultua, mutta ylikorostuneina ne jättävät koulutuksen ul-

kopuolelle jotain hyvin olennaista: nykyhetken ja ihmisen sisäisen maailman. 

Ongelmallista tässä on, että koulutuksen systemaattisesti ohjatessa oppilaan huo-

miota ulkoiseen ja tulevaan, viestii tämä oppijalle elämän arvokkaiden asioiden 

sijaitsevan pitkälti tämän itsensä ulkopuolella (Ergas, 2015). 

Tietoisuustaitojen tuominen koulumaailmaan tarjoaakin mahdollisuuden 

tehdä oppijan sisäisestä maailmasta aidosti huomionarvoista (Ergas, 2015). Inst-

rumentaaliset interventiot ovat tähän yksi, mutta varsin rajallinen tapa. Tietoi-

suustaitojen merkitystä koulumaailmassa voidaankin tarkastella hyvinvointi-in-

terventioita ja akateemista suoriutumista laajemmassa kontemplatiivisen koulu-

tuksen näkökulmasta (Weare, 2019). Mitattavien ja määrällisten akateemisten tai 

terapeuttisten tulosten sijaan kontemplatiivinen lähestymistapa on kiinnostunut 

asettamaan oppijan ja tämän reflektiivisen läsnäolon oppimisprosessin keskiöön 

(Weare, 2019). Sana kontemplaatio on peräisin latinasta, jossa se tarkoitti ”tilan 
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luomista havainnoinnille” (Zajonc, 2016), ja tilan luominen syvälle havainnoin-

nille onkin kontemplatiivisen koulutuksen ytimessä. Kontemplatiivista koulu-

tusta voidaan määritellä joukoksi pedagogisia lähestymistapoja, joiden tarkoi-

tuksena on kehittää tietoista läsnäoloa eettisen maailmansuhteen viitekehyk-

sessä, jossa henkinen kasvu, oppiminen, moraalinen elämä ja toisista välittämi-

nen ovat keskeisiä arvoja (Roeser & Peck, 2009). Kontemplatiivisessa pedagogii-

kassa oppijan sisäisen maailman ymmärtäminen ja siihen liittyvän taidokkuuden 

omaksuminen ovat keskeinen osa ’koulutusta’ (Ergas, 2015). Oppiaineksen mää-

rällisen laajuuden sijaan olennaista on syväoppimisen ja kriittisen ajattelun ke-

hittäminen (Pulkki & Saari, 2014). Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa 

luonnossa olemista, taiteellista ilmaisua, kehotietoisuutta lisäävää harjoittelua 

(esim. jooga ja tai-chi), mielikuvaharjoittelua, filosofista pohdintaa sekä erilaisten 

meditaatiotekniikoiden opiskelua (Roeser & Peck, 2009). Kontemplatiivinen pe-

dagogiikka on Suomessa ilmiönä varsin tuntematon. Laajemmin Suomessa tun-

netussa positiivisessa pedagogiikassa on kuitenkin jonkin verran yhtäläisyyksiä 

kontemplatiivisen pedagogiikan oppilaslähtöisen tunne- ja läsnäolotaitoja koros-

tavien elementtien kanssa (ks. esim.Avola ym., 2019) 

Kontemplatiivinen pedagogiikka ammentaa kasvatusfilosofiansa ja käytän-

nön pedagogiansa useista viisausperinteistä (Weare, 2019), joiden kasvatusfilo-

sofiset kysymykset kasvatuksen tavoitteista, ihmiskuvasta ja hyvästä elämästä 

ovat perustavanlaatuisesti sidottuna viisaaseen elämäntaitoon (Pulkki & Saari, 

2014). Viisausperinteiden perimmäisenä tarkoituksena olikin mahdollistaa yksi-

lölle sekä itsen kehitystyökalut että polku viisauteen (Spännäri & Kallio, 2020, 

s.22; Vervaeke & Ferraro, 2013). Viisausperinteissä tarkoituksena ei siis ollut tar-

jota vain instrumentteja vaan myös tapoja käyttää niitä oikein. Myös buddhalai-

sesta viisausperinteestä tekniikkansa ammentava mindfulnessin merkitys syntyi 

nimenomaa sen yhteydessä viisauteen (Phang & Oei, 2012). Viisauden kasvatta-

minen ja viisas elämä muodostivat siis sen viitekehyksen, joka antoi koko merki-

tyksen tietoisuustaitojen ja tietoisen läsnäolon harjoittamiselle (Phang & Oei, 

2012; Pulkki & Saari, 2014). Tämän vuoksi tietoisuustaitojen koko potentiaalin 
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valjastamiseksi on olennaista tulkita niiden merkitystä myös viisauden näkökul-

masta. 

3.3 Viisaus ja tietoinen läsnäolo 

Viisaus voi olla monelle käsitteenä epämääräinen ja viisaustutkimuksessa-

kin sitä voidaan määritellä useilla tavoilla asiayhteydestä riippuen (Spännäri & 

Kallio, 2020). Monika Ardeltin (2003) kolmiulotteinen viisausmalli (3D-WS) sopii 

kuitenkin hyvin tämän tutkielman tarpeisiin. Ardeltin (2003) mallissa viisaus ja-

kautuu kolmeen ulottuvuuteen: kognitiiviseen, reflektiiviseen ja affektiiviseen. 

Kognitiivinen ulottuvuus pitää sisällään halun ja kyvyn ymmärtää todellisuuden 

ilmiöitä syvällisesti, hahmottaa ilmiöiden välisiä syy-seuraus-suhteita sekä tie-

don erilaisista tietämisen tavoista ja oman tiedon rajoista (Ardelt, 2003). Reflek-

tiiviseen ulottuvuuteen kuuluu kyky tarkastella ilmiöitä moninäkökulmaisesti 

sekä luoda synteesiä eri näkökulmien välillä (Ardelt, 2003). Viisauden reflektii-

vistä ulottuvuutta voidaan pitää erityisen merkittävänä, sillä määritelmästä riip-

pumatta moninäkökulmaisuus nähdään lähes aina keskeiseksi osaksi viisautta 

(Bangen ym., 2013; Spännäri & Kallio, 2020). Affektiivinen ulottuvuus ilmenee 

tunnetaitoina, myötätuntona ja ymmärryksenä ihmisyyttä kohtaan, joka toteu-

tuu prososiaalisena ja kokonaisvaltaisena eettisenä toimintana (Ardelt ym., 

2013). Viisaudessa edellä mainitut ulottuvuudet eivät ole erillisiä, vaan viisaus 

ilmenee näiden ulottuvuuksien onnistuneena integraationa (Ardelt, 2003). Kog-

nitiivisen ja reflektiivisen ulottuvuuden kehittyminen ovat riippuvaisia toisis-

taan, sillä saavuttaakseen parempaa ymmärrystä yksilön on saatava kirkasta in-

formaatiota, mutta myös kyettävä reflektoimaan kokemaansa (Ardelt, 2003). 

Myötätunnon myötä syntyvä tunneyhteys taas mahdollistaa paremmin niin it-

sensä kuin toisten ymmärtämisen, mikä taas edesauttaa oman toiminnan suh-

teuttamista ja arvioimista (Spännäri & Kallio, 2020, s. 59). Voisi siis kiteytetysti 

sanoa, että toimiessamme ja ajatellessamme viisaasti, toimimme moninäkökul-

maisesi, tunnetaitavasti sekä syvän ymmärryksen ja myötätunnon kautta. 
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Viisauden merkitys ihmisen elämässä on suuri, sillä se voidaan nähdä ih-

misen toiminnan, arvon annon ja ongelmanratkaisun takana olevana älykkyyttä 

ohjaava metamekanismina (Staudinger ym., 1997; Vervaeke & Ferraro, 2013). Vii-

saus ei siis vaikuta vain siihen, miten ihminen ratkaisee ongelmia, vaan ennen 

kaikkea millaisia ongelmia tämä ratkaisee, mihin hän käyttää voimavarojaan ja 

mistä hän välittää (Spännäri & Kallio, 2020; Vervaeke & Ferraro, 2013). Älykkyys 

on merkittävää ratkaistessamme formaaleja eli selvärajaisia ongelmia, joihin on 

olemassa selvästi määriteltäviä ratkaisuja (Kallio, 2015; Vervaeke & Ferraro, 

2013). Kohdatessa avoimia, epäselviä tai ”pirullisia” (eng open, informal ja 

wicked problems) ongelmia älykkyys ei itsessään riitä, vaan tarvitaan viisautta 

hahmottaa tilanne selvästi, tulkita sitä useasta näkökulmasta, kehystää se oikein 

ja toimia myötätuntoisesti (Kallio, 2015; Vervaeke & Ferraro, 2013). Esimerkin 

kaltaisia ongelmia ovat esimerkiksi sosioemotionaaliset ongelmat (Kallio, 2015) 

sekä lähes kaikki yhteiskunnalliset ja laajemmat elämän suuntaa koskevat kysy-

mykset.  

Niin sanotussa VUCA-maailmassa (VolatilityUncertainityComplexityAm-

biguity) vaikeasti määriteltävät ja ennakoimattomat ongelmat ovat jatkuvassa 

kasvussa, jolloin viisauden merkitys korostuu (Spännäri & Kallio, 2020). VUCA-

ilmiötä kuvaavat ailahtelevuus, epävarmuus, kompleksisuus ja monimerkityk-

sellisyys (Bennett & Lemoine, 2014). VUCA-maailmassa selviäminen edellyttää-

kin joustavaa päätöksentekoa, kirkasta tiedonkäsittelyä, kompleksisuuden käsit-

telytaitoa ja monimerkityksellisyyden lomassa navigointia (Bennett & Lemoine, 

2014). VUCA ilmiöt heijastuvat myös koulumaailmaan ja luokkaan. Opettajan on 

kyettävä toimimaan ympäristössä, jossa esiintyvät haasteet harvemmin ovat 

luonteeltaan selvärajaisia ja formaaleja. Koko opettajan ja oppilaan välistä vuo-

rovaikutussuhdetta läpileikkaavat riippuvaisuuden ja autonomisuuden, välittä-

misen ja instrumentaalisuuden, arvioimisen ja hyväksymisen sekä ilmaisemisen 

ja suojaamisen väliset jännitteet (Gerlander & Kostiainen, 2005). Paradoksisuutta 

ja kompleksisuutta kuvaava ”paradexityn” (Howard, 2010) ilmiö voidaankin 

nähdä olevan perustuvanlaatuinen osa koulun kasvatustodellisuutta. Kasvatusta 

ei voida toteuttaa eikä elämää elää tiukan metodologisen oppaan pohjalta, sillä 
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oikeat ja väärät ratkaisut eivät tosielämässä ole tiukan selvärajaisia. Niiden vä-

lissä navigointi vaatii viisautta. Viisaus voidaankin nähdä olennaisena osana 

opettajan adaptiivista asiantuntijuutta, johon kuuluu formaalin teoriatiedon li-

säksi kyky joustavaan ja käytännölliseen ongelmanratkaisuun, sosioemotionaa-

linen taidokkuus sekä vahva reflektiivinen ulottuvuus. (ks. Tynjälä, 2004).  

Viisaus ei kuitenkaan kehity itsestään (Glück ym., 2019). Vaikka se yhdiste-

tään usein vanhuuteen, on tämä hieman harhaanjohtavaa, sillä vanheneminen 

itsessään ei takaa viisautta (Glück ym., 2019) ja jo nuoret osoittavat viisauden ke-

hittymistä (Kallio, 2011). Viisautta voi kuitenkin oppia (Jeste ym., 2010) ja siihen 

voidaan opettaa (Bruya & Ardelt, 2018). Tämän voisi olla perusteltua, että jo kou-

lumaailmassa luotaisiin edellytyksiä viisauden kehittymiselle. Käytännössä 

tämä vaatii kuitenkin aikaisemmin mainitun kaltaista metapedagogista kään-

nöstä, jossa koulutus ymmärretään ja ennen kaikkea toteutetaan aikaisempaa ko-

konaisvaltaisemmin.  

Olennaista tämän suhteen on suhde tietoon, sillä viisauden kehittymiseen 

ei riitä vain kolmannen personaan objektiivinen faktatieto maailmasta, tekniset 

taidot tai älykkyyden kehittäminen (Ardelt ym., 2013; Kallio, 2015; Spännäri & 

Kallio, 2020; Vervaeke & Ferraro, 2013). Edellä mainitut ovat toki viisauden kan-

nalta välttämättömiä, mutta kehittyäkseen viisaus vaatii niiden lisäksi itsetunte-

musta, itsetietoisuutta, tunnetaitoja, moninäkökulmaisuutta ja pitkälle kehitty-

nyttä kykyä järjen ja tunteen integroimiseen (Labouvie-Vief, 2015; Spännäri & 

Kallio, 2020; Vervaeke & Ferraro, 2013). Viisastuminen vaatii kykyä nähdä ja 

puuttua omien ajattelu-, asenne- ja toimintamallien kehitykseen eli reflektiosta 

syntyvää oivallusta (Vervaeke & Ferraro, 2013). Viisautta kehittävä reflektio ei 

ole kuitenkaan vain toiminnan jälkeistä käsitteellistä reflektiotta, vaan myös toi-

minnan aikaista tietoista havainnointia (Soloway, 2016). Tietoisen läsnäolon har-

joittaminen on edellä mainittujen taitojen, reflektiivisyyden ja siitä seuraavan oi-

valluksen kehittämisen ytimessä (ks. luku 2.4.1). 

 Ensinnäkin tietoista läsnäoloa harjoittamalla harjoittelija voi käytännössä 

muodostaa uudenlaista suhdetta tietämiseen, sillä kolmannen persoonan objek-
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timaailman tarkkailun sijaan painotus on suoran kokemuksen, oman fenomeno-

logisen todellisuuden havainnoinnissa (Kabat-Zinn, 2003; Saari ym., 2014). Oman 

sisäisen maailmansa tutkiminen ja ymmärtäminen ovat välttämättömiä itsetun-

temuksen ja -tietoisuuden kehittymiselle (Siegel ym., 2016; Vervaeke & Ferraro, 

2013). Itsetuntemus ja -tietoisuus ovat myös edellytyksiä tunnetaitojen kehitty-

miselle, joskin tietoisen läsnäolon harjoittaminen ei edistä vain tunteiden havait-

semista vaan aktiivista ja tervettä vuorovaikutusta niiden kanssa (Hölzel ym., 

2011). Niin sisäisen kuin ulkoisenkin maailman kirkkaan havainnoinnin kannalta 

tarkkaavuuden säätelyn taidot ovat olennaisia ja myös näitä taitoja tietoisen läs-

näolon harjoittaminen voi kehittää (ks. luku 2.4.1). Peilaten edeltävää Ardeltin 

(2003) malliin, harjoitetaan näin viisauden kognitiivisia ja affektiivisia ulottu-

vuuksia. Näiden lisäksi tietoisen läsnäolon harjoittamisella on merkittäviä mah-

dollisuuksia Ardeltin (2003) mallin reflektiivisen ulottuvuuden kehittämisessä. 

Reflektiivisyyden ja moninäkökulmaisuuden ollessa viisauden keskeisim-

piä komponentteja (Ardelt, 2003; Spännäri & Kallio, 2020; Vervaeke & Ferraro, 

2013), voidaan niiden lähtökohtana pitää kykyä irtautua omista subjektiivisista 

ja ehdollistuneista perspektiiveistään. Voidakseen nähdä muita näkökulmia, on 

ensin kyettävä irrottautumaan vallitsevasta perspektiivistä ja tulkintatavoista. 

Tietoista läsnäoloa harjoittamalla, voidaankin vahvistaa yksilön kykyä desent-

raatioon ja siten mahdollisuuksia omien perspektiiviensä ja tulkintojensa ylittä-

miseen (ks. luku 2.4.1). Tunnetaitojen ja siten viisauden affektiivisen ulottuvuu-

den kehittyessä ja yhdistyessä reflektiiviseen ulottuvuuteen, yksilön näkökul-

manottokyky laajenee myös tunnetason ymmärrykseen toisista (Ardelt, 2003). 

Yleisemmällä tasolla tarkasteltaessa tietoisen läsnäolon harjoittamisen merki-

tystä viisauden kannalta voidaan kiteyttää sen mahdollisuuksiin tuoda yksilölle 

kirkkaan havainnoinnin, tarkkaavuuden ja tyyneyden (ks. Young, 2016) myötä 

toimijuutta. Yksilön tapa havainnoida ja kehystää tilanteita vaikuttaa merkittä-

västä tämän toimijuuden mahdollisuuksiin (Vervaeke & Ferraro, 2013; Zimmer-

man, 2000). Tietoinen läsnäolo onkin ensiarvoisen tärkeää, jotta yksilö kykenee 

kokonaisvaltaisesti parantamaan tapaansa kehystää ja jäsentää tilanteita sekä toi-

mimaan niissä tilanteen edellyttämillä tavoilla (Vervaeke & Ferraro, 2013). Kirkas 
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havainnointi ei kuitenkaan riitä, vaan tähän tarvitaan myös taitavuutta. Esimer-

kiksi empatian (toisen tunnetilan tunteminen) muuttuminen myötätuntoiseksi 

toiminnaksi edellyttää tyyneyttä ylittää yksilön impulsiiviset stressireaktiot (Ei-

senberg, 2004). Edeltävän perusteella voisi sanoa tietoisen läsnäolon luovan poh-

jan viisaudelle ja tämän pohjan kultivoinnin edesauttavan viisasta elämää. On 

kuitenkin olennaista ymmärtää, että tämä pohja vaatii kuitenkin laajemman eet-

tis-filosofisen viitekehyksen huomioimisen, jotta yksilö voisi aidosti toimia vii-

saasti (Phang & Oei, 2012; Vervaeke & Ferraro, 2013). 

3.4 Viisaus opetussuunnitelmassa 

Viisaus voi koulumaailmassa tuntua kaukaiselta, eikä esimerkiksi opetussuunni-

telmassa (OPH 2014) mainita sitä kertaakaan. Tästä huolimatta monet opetus-

suunnitelmassa (OPH 2014) esiintyvät linjaukset voidaan nähdä olennaisina 

osina viisautta ja myös sellaisina, jotka toteutuakseen vaativat viisauden kehitty-

mistä. Opetussuunnitelman (OPH 2014) mukaan perusopetuksen tulisi tukea op-

pilaan kasvua sivistyneeseen ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hy-

vyyteen ja kauneuteen. Nämä klassiset arvot ovat Platonin ja Aristoteleen ajoista 

asti liitetty osaksi viisautta, merkityksellistä elämää ja niiden keskinäisen suhteen 

pohtiminen on ollut keskeistä vuosituhansia jatkuneessa filosofisessa keskuste-

lussa (Kersten, 2008; Metz, 2011). Kun totuus käsitteellistetään systeemisenä ym-

märryksenä, hyvyys moraalisena toimintana ja kauneus harmonian tajuna (Wad-

dock & Werhane, 2010), ovat ne vahvassa yhteydessä Ardeltin (2003) esittämiin 

viisauden ulottuvuuksiin. Opetussuunnitelman (OPH 2014) nostaessa hyvän, to-

den ja kauniin ihmisyyden keskeisimmiksi pyrkimyksiksi, voidaan ne siten miel-

tää koulutuksen kannalta hyvinkin olennaiseksi. Edellä olevan tietoisen läsnä-

olon ja viisauden yhteyttä avaavan argumentaation perusteella on mahdollista 

nähdä, että koulussa tapahtuva tietoisen läsnäolon harjoittelu voi tukea sen ta-

voitetta hyvään, toteen ja kauniiseen pyrkivän ihmisen kasvattamisessa. 
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Tietoisuustaitojen laajempi harjoittelu erityisesti kontemplatiivisessa viite-

kehyksessä voi myös käytännössä vastata opetussuunnitelman (OPH 2014) ta-

voitteeseen, jossa oppilaita tulisi ohjata havaitsemaan tiedon voivan rakentua 

usealla eri tavalla. Näitä tapoja on intuitiivisen päättelyn lisäksi esimerkiksi in-

tuitiivinen ja omaan kokemukseen perustuva tieto (OPH 2014), mitkä vuorostaan 

ovat olennaisessa asemassa tietoisen läsnäolon harjoittamista ja laajemmin kon-

templatiivista koulutusta (Ergas, 2015; Pulkki & Saari, 2014; Roeser & Peck, 2009). 

Opetussuunnitelman (OPH 2014) mukaan tutkiva ja luova työote sekä mahdolli-

suus syventymiseen ja keskittymiseen edistävät ajattelun ja oppimaan oppimisen 

kehitystä. Tutkiva, luova ja ennen kaikkea syventyvä (kontemplaatio) työote ovat 

jo määritelmällisesti osa kontemplatiivista koulutusta (Pulkki & Saari, 2014; 

Roeser & Peck, 2009). Itsetuntemus viisauden ja tietoisen läsnäolon harjoittami-

sen lähtökohtana ei myöskään ole kaukana opetussuunnitelmasta (OPH 2014), 

jonka mukaan perusopetuksen tulisi tukea oppilaan itsetuntemuksen kasvussa 

esimerkiksi omien arvojensa, toimintatapojensa ja oppimisensa tiedostamisen 

kautta. Tietoisen läsnäolon harjoittamisella on mahdollisuus edistää juuri tällai-

sen tietoisuuden kasvamista (ks. luku 2.4.1). 

Lopulta viisaus, tietoisuustaitojen harjoittaminen ja koulu yhdistyvät kysy-

mykseen olennaisesta. Viisauden näyttäytyessä ennen kaikkea kyvyssä havaita 

ja toimia sen mukaan, mikä on olennaista eli arvokasta (Vervaeke & Ferraro, 

2013), on viisauteen ohjaava koulutus ohjaamista toimintaan, mikä on itselle ja 

ympäristölle olennaista niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Edeltävän pe-

rusteella on kuitenkin todettava, että voidakseen aidosti kasvaa totuuteen, hy-

vyyteen ja kauneuteen pyrkiväksi viisaaksi ihmiseksi, ihmisen sisäinen maailma 

ja tunne-elämä nostettava aidosti osaksi koulutusta. Myötätunto, kontemplaatio, 

tunnetaidot tai eettis-filosofinen pohdinta eivät ole historiallisesti olleet merkit-

tävässä asemassa suomalaista peruskoulua (Spännäri & Kallio, 2020, s.85), mutta 

ilman niitä yksilön viisauteen kasvu heikkenee merkittävästi. Tietoisuustaitojen 

myötä koulutuksessa on mahdollista tehdä merkittävämpi siirtymä kehitysajat-

teluun, jossa formaalin päättelyn lisäksi muun muassa sosio-kognitiivinen, tun-

netaitojen sekä moninäkökulmaisuuden kasvaminen nähdään olennaiseksi 
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osaksi kehitystä (Kallio, 2015). Eeva Kallio (2015) kutsuu tätä integratiivisen ajat-

telun kehittymiseksi, jossa sosio-emotionaalinen kehitys yhdistyy formaalin ajat-

telun kehitykseen.  Gisela Labouvie-Viefin (2015) mukaan viisaus syntyykin juuri 

tunteen ja järjen onnistuneen integraation myötä, mitä voidaan pitää psykologi-

sen kehityksen optimaalisimpana muotona. 

Uusimmassa opetussuunnitemassa (OPH 2014) edellä mainitut koulutuk-

sen ulottuvuudet ovat toki nousseet suurempaan asemaan ja tietoisuustaitojen 

harjoittaminen erityisesti kontemplatiivisessa viitekehyksessä voi tarjota koulu-

tukselle käytännön tapoja viedä nämä tavoitteet paperilta käytäntöön. Viisauteen 

ja läsnäoloon ohjaavan koulutuksen toteutumisen on kuitenkin lähdettävä opet-

tajista, sillä on hyvin paljon vaikeampaa opettaa sellaista, jota ei itse osaa tai oh-

jata sinne, missä ei itse ole käynyt.  
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4  TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUS-

KYSYMYKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoitus pohjautuu tarpeelle selvittää tietoisuustaitojen 

harjoittamiseen liittyviä kokemuksia ja merkityksiä opettajien näkökulmasta. 

Opettajien näkökulman tuominen esiin on tarpeellista, sillä suurin osa koulu-

maailman tutkimuksista on kohdistunut oppilaisiin (ks. Weare, 2019). Nykyiset 

opettajiin kohdistetut tutkimukset ovat yleisesti olleet lyhyitä interventiotutki-

muksia (Weare, 2019; Emerson ym., 2017), joiden kautta tietoisuustaitojen pitkä-

aikaisemman harjoittelun myötä ilmenevät ominaisuudet eivät tule yhtä näky-

viksi. Tämän vuoksi tutkimus on kohdennettu tietoisuustaitoja säännöllisesti 

harjoittaneisiin opettajiin, jotta olemassa olevaa tutkimuspohjaa voidaan täyden-

tää pitempään harjoittaneiden kokemuksilla. Tutkimuksen on tarkoitus vastata 

seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1) Millaisia kokemuksia opettajilla on tietoisuustaitojen säännöllisestä har-

joittamisesta? 

2) Millaisia merkityksiä opettajat näkevät tietoisuustaidoilla koulumaail-

massa? 

 

Molempiin tutkimuskysymyksiin vastataan kerryttämällä aineisto puolistruktu-

roitujen teemahaastattelujen avulla ja toteuttamalla aineistolle temaattinen ana-

lyysi. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tehdä opettajien kokemusmaailmassa 

jo tunnettu ja koettu tiedetyksi ja näkyväksi (ks. Laine, 2015). 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tämän tutkimuksen kohteena on opettajien kokemukset tietoisuustaitojen 

harjoittamisesta sekä heidän antamansa merkitykset tietoisuustaidoille koulu-

maailmassa. Kokemuksella tarkoitan tässä tutkimuksessa tajunnassa ilmenevän 

aisti-informaation ja siihen liittyvän prosessoinnin tuotoksia. Kokemuksista syn-

tyvä jatkumo muodostaa elämismaailmamme (Laine, 2015; Varto, 2005). Tutki-

muskohteeni on siis pohjimmiltaan tajunnallisen elämismaailman sekä siinä il-

menevien laatujen tutkimista (ks. Varto, 2005). Olen valinnut tutkimukselleni fe-

nomenologis-hermeneuttisen tutkimusotteen, sillä sen keskiössä ovat juuri nämä 

kokemukselliset laadut sekä niiden tulkinta (ks. Laine, 2015; Patton, 2002). Feno-

menologian mukaan kokemukset rakentuvat olennaisesti merkityksistä ja koke-

musta tutkittaessa tutkitaan niihin liittyvää merkityssisältöä ja rakennetta (Laine, 

2015, s. 31). Tutkimuksessa on olennaista löytää, millaisia merkityskokonaisuuk-

sia niistä muodostuu, miten ne ilmenevät suhteessa toisiinsa, mitkä niistä ovat 

keskeisiä ja olennaisia (Laine, 2015, s. 46). 

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään tutkimuskohteen mahdollisimman 

autenttiseen ymmärtämiseen omanlaisenaan, omista lähtökohdistaan, omassa 

kontekstissaan ja yksilön kokemusta sekä koettavaa pidetään ainutlaatuisina 

(Laine, 2015, s. 40). Ei siis ole olemassa yleismaailmallista ja objektiivista ”opet-

tajan kokemusta”, sillä jokainen opettaja kokee maailman, ja tässä tapauksessa 

tietoisuustaitojen harjoittamisen omalla tavallaan. Siispä tutkiessani opettajien 

kokemuksia tietoisuustaitojen harjoittamisesta, tutkin millaisia merkityssisältöjä 

ja -rakenteita heillä liittyy tähän ilmiöön (ks. Laine, 2015, s.31). Merkityksiä siksi, 

että minulla ei yksinkertaisesti ole mitään suoraa pääsyä toisen kokemukseen, 

vaan tiedonvälitykseen tarvitaan merkkejä eli johonkin osoittavia symboleita 

sekä niistä muodostuvia laajempia kokonaisuuksia (ks. Laine, 2015). Symboli ei 

ole se, mitä se kuvaa mutta se voi johdattaa kuvattavansa kohti (Laine, 2015). 

Tarkoituksenani ei ole siis löytää mitään universaaleja yleistyksiä, vaan ymmär-

tää tämän ennalta rajatun joukon ja yksilöiden elämismaailmaa (ks. Laine, 2015, 
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s. 32). Ymmärryksellä tarkoitan tässä tapauksessa jonkin asteisen ”yhteisen to-

tuuden” eli jaetun rajapinnan luomista useamman elämismaailman välille. Luon-

nollisesti, jotta tällainen ymmärtäminen on mahdollista, on oletettava merkitys-

ten olevan myös jollain tasolla intersubjektiivisia ja siten myös yhteisöllisesti ja-

ettuja (Laine, 2015, s. 31–32).  

Merkityksen ymmärtäminen vaatii aina tulkintaa ja tässä ilmenee tutki-

muksen hermeneuttinen ulottuvuus. Hermeneutiikka on kehitetty ihmisten väli-

sen vuorovaikutuksen tulkitsemiseen ja sen tutkimuskohteena ovat ilmaisut 

(Laine, 2015, s. 33). Se on ymmärryksen ja tulkinnan teoria, joilla pyritään vähen-

tämään tulkinnan vinoumia ja siten kulkemaan kohti aineiston autenttisempaa 

ymmärrystä (Patton, 2002, s. 114). Hermeneuttisessa otteessa tiedostetaan se, että 

tutkijana olen osa tutkimuksen kohdetta ja esiymmärrykseni, eli mukana kanta-

mani historiallinen käsitteellis-kokemuksellinen jatkumo vaikuttaa väistämättä 

tekemiini tulkintoihin (Patton, 2002, s. 114; Varto, 2005, s. 34). 

Tässä tutkimuksessa esiymmärrykseni tietoisuustaidoista pohjautuu lähes 

vuosikymmenen mittaiselle henkilökohtaiselle harjoittelulle sekä harrastunei-

suudelle ilmiön parissa. Olen myös vuosikymmenen ajan tehnyt töitä opettajana 

niin sijaistaen kuin täyspäiväisestikin. Tämä vuorostaan vaikuttaa esiymmärryk-

seeni opettajuudesta ja yleisemmin koulumaailmasta. Esiymmärrykseni on vai-

kuttanut lähtökohtaisesti tutkimuksen aiheen, tutkimusotteen ja -menetelmien 

valintaan.  Esiymmmäryksen tiedostaminen ja avaaminen tutkimuksen yhtey-

dessä ovat olennaisia toimenpiteitä, jotta aiemman teorian ja tutkijan ennakko-

käsityksien vaikutuksia ja vinoumia voidaan vähentää (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

s. 96). Tutkimustani ohjaa lopulta oletus, että vaikka kielen avulla ei voi selvittää 

”koko totuutta” toisen elämismaailmasta, voidaan sitä tulkitsemalla ja syste-

maattisesti tulkinnan vinoumia vähentämällä selvittää siitä riittävästi, jotta rele-

vanttia tietoa voidaan rakentaa. Ja vaikka miellän tutkimuskohteeni ainutlaa-

tuiseksi ja erityiseksi, ei se ole kuitenkaan kuplaansa eristynyt. Ihmiskokemuk-

sen intersubjektiivisuuden vuoksi yksilölliset kokemukset sisältävät usein myös 

jotain yhteistä ja jaettua, jolloin yksilöllinen kertoo lähes aina jotain myös ylei-

sestä (Laine, 2015).  
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5.1 Tutkimukseen osallistujat 

Tutkittavien valinnassa on oltava tarkkana, sillä tutkittavien laatu vaikuttaa 

myös suoraan tutkimuksen laatuun (Morris, 2015, s.53). Rajasin haastateltavani 

opettajiin, joilla on säännöllistä kokemusta tietoisuustaitojen harjoittamisesta. 

Tämän tarkoituksena oli varmistaa, että kaikilla tutkimuskohteilla on aitoa koke-

musta siitä ilmiöstä mitä tutkitaan, sekä kykyä vastata siihen liittyviin kysymyk-

siin (ks. Morris, 2015, s.53). Aloitin tutkimukseen osallistujien etsimisen joulu-

kuussa 2020 lähettämällä haastattelupyyntöjä tietoisuustaitoihin liittyviin sosiaa-

lisen median ryhmiin. Otin myös yhteyttä tietoisuustaitoja kouluttaviin tahoihin 

pyytäen näitä jakamaan viestiäni eteenpäin. Tämän lisäksi otin suoraan yhteyttä 

kolmeen opettajaan, joiden tiesin harjoittavan tietoisuustaitoja. Haastattelupyyn-

nössä kerroin etsiväni haastateltavaksi tietoisuustaitoja säännöllisesti harjoitta-

via luokan-, aineen tai erityisopettajia. Säännöllisyydelle ei ollut tiukkaa etukä-

teen asetettua rajaa, vaan päätin tarkastella sitä tilannekohtaisesti. Yhtäkään 

haastateltavaa ei lopulta tarvinnut rajata tämän perusteella pois.  

Tammikuun 2021 loppuun mennessä 13 opettajaa oli ottanut yhteyttä, joista 

11 kanssa toteutettiin haastattelu. Haastateltavaksi valikoitui 4 aineenopettajaa, 

2 luokanopettajaa, 2 laaja-alaista erityisopettajaa, 1 luokan- ja aineenopettaja, 1 

laaja-alainen erityis- ja luokanopettaja sekä 1 aineenopettaja ja rehtorikoulutettu. 

Kaikki haastateltavat olivat naisia, iältään 37–62-vuotiaita ja asuivat eri puolilla 

Suomea. Yhtä hallinnollisissa tehtävissä ja toista yksityisyrittäjänä toimivaa lu-

kuun ottamatta kaikki haastateltavat olivat haastattelun aikaan säännöllisessä 

opetustyössä. Jokaisella oli takanaan opetusalan kokemusta vähintään viisi 

vuotta, suurimmalla osalla kymmeniä. Tietoisuustaitojen harjoittelukokemusta 

haastateltavilla oli vähimmillään vuosi, enimmillään reilusti yli 10 ja keskimäärin 

noin 4 vuotta. Kaikki haastateltavat olivat käyneet vähintään yhden tietoisuus-

taitoihin liittyvän kurssin, joista yleisimmät olivat 8 viikon MBSR-kurssi tai posi-

tiivisen pedagogiikan kurssin yhteydessä käydyt mindfulness-opinnot. Kolmella 

haastateltavista oli kokemusta viisausperinteiden kuten Tiibetin buddhalaisuu-
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den, zen-buddhalaisuuden, vipassanan ja/tai joogan viitekehyksessä tapahtu-

vasta harjoittelusta. Suurin osa mainitsi myös itsenäisestä opiskelusta kirjallisuu-

den ja mobiiliapplikaatioiden avulla. 

5.2 Tutkimusaineiston keruu  

Valitsin aineistonkeruumenetelmäksi puolistrukturoidun teemahaastatte-

lun, sillä se soveltuu hyvin kokemusmaailman ymmärtämiseen pyrkivälle feno-

menologis-hermeneuttiselle tutkimusotteelle (Laine, 2015, s. 39; Morris, 2015, 

s.1). Haastattelu on intentionaalisempi muoto keskustelusta, jonka avulla pyri-

tään ymmärtämään miten toiset tuntevat, ajattelevat ja kokevat maailman (Kvale, 

2007, s.6). Se on pyrkimys päästä yhteyteen kokemuksiin tilanteista ja ilmiöstä, 

joissa emme itse ole tai olleet läsnä (Rubin & Rubin, 1995, 1). Haastattelun toi-

mintakenttänä toimii haastateltavan ajatukset, reflektiot, motiivit, kokemukset, 

ymmärrykset, muistot, tulkinnat ja havainnot käsiteltävästä teemasta (Morris, 

2015, s.5). Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimusotteessa tulisi pyrkiä sii-

hen, että tutkittavalla voi ilmaista itseään mahdollisimman paljon omista lähtö-

kohdistaan (Laine, 2015; Morris, 2015). Halusin kuitenkin pitää haastattelun ra-

jattuna tutkittavaan ilmiöön, joten puolistrukturoitu rakenne mahdollisti sekä ai-

heessa pysymisen, että mahdollisuuden poiketa rungosta ja syventyä haastatel-

tavan ilmaisuihin (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.88) Haastattelurunko (ks. liite 1) 

rakentui alun taustoittaville kysymyksille haastateltavien harjoitteluun liittyvistä 

intentioista, jonka jälkeen seurasi ensin yleisempiä kysymyksiä tietoisuustaitoi-

hin liittyvistä kokemuksista, tarkempia kysymyksiä esimerkiksi mielen toimin-

nasta, harjoittelun yllätyksistä ja haasteista sekä lopuksi kysymyksiin tietoisuus-

taidoista koulukontekstissa. Haastattelurungon pohjaideana oli aloittaa yleisestä 

ja avoimesta, jotta haastateltavan lähtökohdat määrittäisivät tulevaa keskustelua 

mahdollisimman paljon. Loin haastattelurungon käyttäen yllämainittua Morri-

sin (2015, s. 5) toimintakentän kuvausta pohjana kohdentamaan, mitä kokemuk-

sen ulottuvuuksia haluan selvittää. Näihin ulottuvuuksiin kohdentuvat teemat 
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ja varsinaiset kysymykset loin synteesinä tietoisuustaitoihin liittyvän tutkimus-

kirjallisuuden sekä omien kokemusteni ja arvioni pohjalta.  

Haastattelut toteutettiin tammi- ja helmikuussa 2021 Zoom-alustalla. Haas-

tattelut olivat kestoltaan 40–55 minuuttia. Haastattelun alussa kerroin lyhyesti 

tutkimuksen taustoista, aineiston käsittelystä, anonymiteetistä ja muistutin mah-

dollisuudesta jättää vastaamatta kysymyksiin tai keskeyttää haastattelu.  Paino-

tin myös, ettei haastattelussa ole tarkoituksena olettaa mitään ja olennaisinta on 

vastata rehellisesti omista lähtökohdistaan. Ennen haastattelun aloittamista ky-

syin, mikäli haastateltavilla olisi tutkimukseen liittyviä kysymyksiä.  Ilmaisin 

haastateltaville selvästi, milloin varsinainen haastattelu ja tallennus alkoi ja mil-

loin se loppui. Itse haastattelut etenivät puolistrukturoidulle teemahaastattelulle 

ominaisesti haastattelurunkoa mukaillen, mutta mielenkiintoisiin näkökulmiin 

syventyen ja tarpeen tullen rungosta poiketen. Rungon kysymykset toimivat 

pääosin keskustelua avaavina, jonka jälkeen etenin induktiivisilla jatkokysymyk-

sillä haastateltavan nostamien teemojen pohjalta. Jatkokysymysten avulla pyrin 

saamaan haastateltavia kuvaamaan kokemuksiaan ja näkemyksiään laajemmin 

ja tarkemmin. Nämä kysymykset alkoivat esimerkiksi seuraavilla tavoilla: ”Miltä 

tuntui kun…, Millaista oli kun… Mistä uskot tämän johtuneen…”. Pyysin haastatel-

tavia usein kontrastoimaan kokemuksiaan esimerkiksi jonkin teemaan noustessa 

kysymällä, kuinka tämä teema ilmeni ennen tietoisuustaitojen harjoittelua. Jälki-

käteen tarkasteltuna valtaosa puheenvuoroistani pohjautui johonkin haastatelta-

van sanomaan ja valmiit kysymykset olivat selvästi vähäisempiä. Tämä on tärkeä 

lähtökohta fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusotteen tavoitteiden toteutu-

miselle (ks. Laine, 2015; Varto 2005). 

Pyrin haastattelun aikana pitämään kysymykset mahdollisimman avoinna 

ja neutraaleina (Laine, 2015; Morris, 2015). Joissain tapauksissa saatoin kysyä täs-

mällisemmän tai olettavamman kysymyksen, jos haastateltava oli jo epäsuorasti 

ilmaissut jotain, mikä tuntui merkitykselliseltä ”saada esiin” selkeämmin. Pyrin 

myös toistuvasti sanoittamaan uudelleen haastateltavien vastauksia yhteisym-

märryksen varmistamiseksi. Nauhoituksen loputtua jäin vielä hetkeksi keskus-
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telemaan haastateltavan kanssa ja näiden keskustelujen aikana suurin osa haas-

tateltavista ilmaisi haastattelun olleen mielenkiintoinen, miellyttävä ja hyödylli-

nen kokemus siinä mielessä, että tietoisuustaitoihin liittyviä asioita tuli palautet-

tua taas paremmin mieleen. Tunnelma haastattelujen aikana oli kiireetön ja läm-

minhenkinen, mutta myös asiallinen.  

Haastattelun jälkeen siirsin äänitallenteen yliopiston verkkolevylle ja pyrin 

mahdollisimman lyhyen ajan sisällä aloittamaan litteroinnin. Litterointitiedos-

toon merkitsin haastatteluajan, -keston sekä haastateltavan pseudonyymin, iän, 

koulutuksen ja harjoittelukokemuksen. Toteutin litteroinnin pääosin sanasta sa-

naan, jättäen kuitenkin sellaiset tauot ja äännähdykset merkitsemättä, joiden en 

kokenut vaikuttavan ilmaisun merkityssisältöön. Mahdolliset ilmaisun tulkin-

nan kannalta olennaiset äänensävyt merkitsin hakasulkuihin. Litteroinnin jäl-

keen poistin alkuperäisen äänitallenteen.  

5.3 Aineiston analyysi 

Mukailin aineiston analyysissä Alan Morriksen (2015) temaattisen analyy-

sin rakennetta, joka jakautui 1) Yleiskuvan muodostamiseen 2) Merkittävien lai-

nausten etsimiseen 3) Koodauksen ja teemoituksen 4) Teemojen arvioimisen ja 5) 

Tulosten tulkinnan ja raportoinnin vaiheisiin.  Ennen varsinaisen analyysin aloit-

tamista siirsin litteroidun aineiston Atlas.ti:n verkkoalustalle (https://cloud.at-

lasti.com) ja luin kaikki haastattelut läpi saadakseni yleiskuvan aineistosta. Feno-

menologis-hermeneuttisen tutkimusotteen mukaisesti pyrin häivyttämään mie-

lestäni aikaisemman teoriatiedon teemaan liittyen ja pyrkien tarkastelemaan ai-

neistoa mahdollisimman ”tuorein silmin” (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.108). 

Tein jokaisesta haastattelusta muistiinpanoja, johon nostin haastattelun si-

sältöä kuvaavia avainsanoja. Luettuani koko aineiston kirjoitin ylös ensimmäisiä 

aineistosta herääviä yleishavaintojani. Varsinaisen analyysin aloitin luomalla ai-

neistossa esiintyville ilmaisuille typistävästi kuvaavia koodeja, jotta laaja sisältö 

oli mahdollista pelkistää helpommin jäsennettäväksi kokonaisuudeksi. Jaoin At-

https://cloud.atlasti.com/
https://cloud.atlasti.com/
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laksessa jokaisen koodin myös omaan värikategoriaansa, jonka avulla esimer-

kiksi harjoittelua tai koulua koskevat koodit sai jäsennettyä myöhempää tarkas-

telua varten.  Siistin aineistoa samalla poistamalla sellaisia täytesanoja, jotka ei-

vät vaikuttaneet ilmaisujen merkityssisältöihin, mutta vaikeuttivat lukemista. 

Analyysiyksikkönä toimivat yksittäiset lauseet sekä laajemmat ajatuskokonai-

suudet. Lähestymistapana oli temaattinen analyysi eli aineistoa analysoitiin en-

sisijaisesti tutkimuskysymysten valossa (ks. Morris, 2015). Varsinainen koodaus 

tapahtui kuitenkin aineistolähtöisesti eli loin koodit aineistossa ilmenevän perus-

teella (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.122) ilman olemassa olevan teorian ohjausta 

(ks. Laine, 2015). Jokaiseen analyysiyksikköön sisältyi useita koodeja, jotta myö-

hempi analyysivaihe voisi tapahtua mahdollisimman tarkasti. Ensimmäisen koo-

dauskierroksen jälkeen Atlaksessa oli yli 300 koodia, joita aloin arvioimaan ja yh-

denmukaistamaan. Tässä vaiheessa huomasin koodeja, jotka olisi tullut merkitä 

alusta asti sekä tarpeettomia ”tuplakoodeja”, jotka olisi hyvin voinut yhdistää. 

Tämän jälkeen aloitin prosessin uudestaan arvioimalla, täydentämällä ja tarpeen 

tullen poistamalla koodeja. Toisen kierroksen aikana tein havaintoja satunnai-

sista epäjohdonmukaisuuksista koodauksessa sekä tarpeettoman laajojen ajatus-

kokonaisuuksien niputtamista yhteen. Esimerkkejä koodaustavoistani löytyy 

liitteestä (ks. liite 2). 

Toisen analyysikierroksen jälkeen koin tuntumani aineistoon riittävän hy-

väksi, joten aloin tarkastelemaan lähemmin koodeja, jotka näyttäytyivät merki-

tykselliseksi joko yleisyytensä tai erityisyytensä vuoksi. Tässä ilmenee aineisto-

lähtöiselle analyysille tyypillinen siirtymä yksittäisestä yleiseen (ks. Tuomi & Sa-

rajärvi, 2018, s.122). Aloitin prosessin Atlaksen Code Manager ja Reports -työka-

lujen avulla. Koodit ’rauhoittuminen, läsnäolo, hengitys, myötätunto, uusi tapa 

suhtautua, hyvinvointi, havahtuminen, stressi, aistillinen huomiointi, hyväk-

syntä, kiire, irtipäästäminen, tunne-elämä ja arvot’ olivat eniten edustettuja. Tä-

män jälkeen aloin Atlaksen avulla tutkimaan merkittäviin koodeihin liittyviä il-

maisuja tarkemmin, selvittäen samalla mitkä koodit ilmaantuivat toistensa 

kanssa ja kuinka eri koodit ja koodiyhdistelmät jakaantuivat haastateltavien kes-

ken. Tässä vaiheessa merkittävät teemat alkoivat selkeytymään. Tematisoinnin 
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vaiheessa hahmottelin teemoja ja niiden aliteemoja miellekarttana paperille ke-

räten Atlaksen Reports-työkalun avulla kaiken niihin keskeisesti liittyvän tiedon. 

Ajoittain palasin varsinaisiin litterointeihin varmistaakseni, ettei koodauksien ta-

solla toimiminen estä jonkin laajemman kokonaisuuden huomaamista. 

Alustavan tematisoinnin jälkeen aloin arvioimaan teemoja tarkemmin. Py-

rin hahmottamaan miten hyvin teemat kuvaavat kokonaisuutta, onko niitä mah-

dollista yhdistää ja tiivistää sekä varmistamaan että niiden pohja aineistossa on 

tosiasiallisesti vahva, eikä vain omaa tulkintaani. Pyrkimyksenäni oli luoda sel-

laiset teemat, joista ei voisi poistaa yhtäkään menettämättä jotain olennaista ai-

neistosta, mutta joihin lisääminen ei myöskään toisi merkittävää lisäarvoa (ks. 

Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.142). Arvon kannalta tärkein kriteeri oli ’rikkaus’ tut-

kimuskysymyksen suhteen, jota arvioin muun muassa seuraavien kriteerien 

kautta 1) kyky vastata tutkimuskysymyksiin 2) haastateltavien ilmaisu teeman 

merkittävyydestä 3) yleisestä poikkeava ilmaisu 4) peilaavuus (suuntaan tai toi-

seen) aikaisemman tutkimustiedon kanssa (ks. Morris, 2015, s. 131). 

Teemojen valmistuttua aloitin tulososion kirjoittamisen niiden ohjaamana. 

Läpi kirjoitusprosessin tarkastelin kuvastaako kirjoittamani autenttisesti aineis-

toa niin yhteisen kuin erityisen suhteen, onko jokin teema yli- tai alikorostunut 

(ks. Morris, 2015) sekä pyrkien havaitsemaan oman tulkintani vaikutuksia sekä 

mahdollisia liian hataralta pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä. Tässä korostuu tutki-

muksen hermeneuttinen ulottuvuus: Tulkintoja tehdessäni pyrin arvioimaan 

niitä kriittisesti, varmistamaan niiden kohdallisuuden aineistossa sekä pyrkien 

asettumaan haastateltavan asemaan (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.127). Keskei-

nen ohjaava kysymykseni oli: Allekirjoittaisiko haastateltava itse tämän? Laadul-

lisen tutkimuksen raportoinnissa tutkija joutuu tekemään valintoja yksilöllisen ja 

yhteisen esittämisen välillä (Laine, 2015). Tulososan kirjoittamisen suhteen koin 

näiden esitystapojen välisen tasapainon löytämisen aluksi haasteelliseksi. Halu-

sin tuoda fenomenologis-hermeneuttiselle tutkimusotteelle ominaisesti yksilöl-

listä kokemusmaailmaa näkyväksi, mutta myös tuoda ilmi jaettua ja yleistä. Jae-

tun ja yleisen esittämisessä yksilöllisen kokemusmaailman erityisyys kuitenkin 

hälvenee. 
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5.4 Eettiset ratkaisut 

Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa toteutin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

(TENK) perusteiden mukaisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin (ks. 

TENK 2019). Tämä tutkimus ei annettujen kriteerien perusteella tarvinnut eetti-

sen lautakunnan suostumusta. Suostumus tarvitaan, mikäli tutkimukseen osal-

listuminen perustuu muulle kuin tietoon perustuvalle suostumukselle, tutkit-

tava on alle 15-vuotias, tutkittava on erityisen haavoittuvassa asemassa tai mikäli 

tutkimuksesta voi aiheutua haittaa tutkittavalle tai tämän lähipiirille (TENK 

2019). TENK:n (2019) ohjeiden mukaisesti tässä tutkimuksessa noudatettiin seu-

raavia eettisen tutkimuksen periaatteita: 1) osallistujille selvitettiin tutkimuksen 

tavoitteet, menetelmät ja mahdolliset riskit 2) tutkimus perustui vapaaehtoiselle 

suostumukselle 3) osallistujille tiedotettiin mistä tutkimuksessa on kyse 4) tutkit-

tavien tietoja ei luovutettu kolmansille osapuolille 6) tutkittaville taattiin nimet-

tömyys 7) tutkijana sitouduin noudattamaan edeltäviä lupauksia. 

Jokaiselle tutkittavalle lähetettiin haastattelun yhteydessä tutkimuksen tiedote ja 

tietosuojalausunto (ks. liite 3 ja liite 4). Haastattelujen alussa tutkittavia muistu-

tettiin heidän oikeudestaan jättää halutessaan vastaamatta kysymyksiin tai kes-

keyttää tutkimukseen osallistuminen (ks. TENK 2019). Muistutin myös miksi ja 

miten haastatteluaineistoa tullaan käyttämään. Tutkittavien henkilösuojan kan-

nalta merkittävimmät tunnistamisen mahdollisuudet ilmenevät suorissa lai-

nauksissa. Henkilösuojan parantamiseksi lainaukset on tehty pseudonyymin alla 

ja kaikki henkilötiedot ammattia lukuun ottamatta jätetty ilmaisematta. Yhden 

haastateltavan olin tavannut muutaman kerran aikaisemmin, kaikki muut olivat 

minulle entuudestaan tuntemattomia. Tutkittaville ei maksettu tutkimukseen 

osallistumisesta palkkiota. 
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6 TULOKSET 

6.1 Opettajien kokemuksia tietoisuustaitojen harjoittelusta 

Tietoisuustaitojen harjoittamiseen liittyvien kokemusten tulkinnan kannalta on 

merkityksellistä ymmärtää haasteltavien harjoittelun taustalla olevia motiiveja. 

Motiivit jakautuivat selvästi henkilökohtaisten ja ammatillisten työkalujen tar-

peille. Henkilökohtaiset tarpeet liittyivät pääosin erilaisiin hyvinvoinnin haastei-

siin, jotka ilmenivät esimerkiksi kroonisena stressinä, riittämättömyyden tun-

teena, kiireenä, kyllästymisenä sekä näihin yhteydessä olevana eri asteisena työ-

uupumuksena. Useammalle työuupumusta kokeneelle uusien työkalujen oppi-

minen oli kynnyskysymyksenä ammatissa jatkamiselle. Poikkeuksena edeltävien 

suhteen oli erään haastateltavan halu ymmärtää tietoisuutta syvällisemmin. Am-

matilliset tarpeet liittyivät haluun löytää keinoja oppilaiden hyvinvoinnin ja 

opiskelun tukemiseen sekä hankalan oppilasaineksen kanssa pärjäämiseen. Suu-

rimmalla osalla haastateltavista molemmat tarpeet olivat edustettuina, mutta 

osalla vain toinen. 

Tietoisuustaitojen harjoittaminen jakautui lyhyisiin (5-15min), keskipitkiin 

(15-30min) ja pitkiin (30-60min) muodollisiin harjoituksiin sekä arjen lomassa ta-

pahtuvaan epämuodolliseen harjoitteluun. Muodollisen harjoittelun suhteen oli 

eroavaisuuksia, osalle haastateltavista ne olivat päivittäisiä ja osalle satunnai-

sempia ja lähinnä erityisen tarpeen mukaan tehtäviä. Jokaisella oli kuitenkin ko-

kemusta myös intensiivisemmästä muodollisesta harjoittelusta kurssien yhtey-

dessä. Harjoitukset tapahtuivat joko itsenäisesti tai puhelinapplikaation ohjaa-

mana. Rutiinin merkitystä korostettiin muodollisten harjoitusten yhteydessä 

olennaisena positiivisten vaikutusten kannalta, joskin monelle sen ylläpitäminen 

oli ajoittain myös haasteellista. Kuitenkin yhteisesti jaettu näkemys tämän suh-

teen oli, että vähänkin riittää eli säännölliset lyhyet harjoitukset ovat tärkeämpiä 

kuin satunnaiset pitkät. Pidempään harjoittaneet mainitsivat muodollisen har-

joittelun olleen kausittaista. Mielenkiintoisena nostona Kaisa [nimet muutettu] 
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mainitsi nuorempana omistautuneensa harjoittelulle niin vahvasti, että ”muu 

elämä meinasi jäädä elämättä”. 

Siinä missä muodollisessa harjoittelussa esiintyi selviä eroja, epämuodolli-

sen harjoittamisen merkitys korostui jokaisella haastateltavista. Käytännön esi-

merkeissä korostuivat koiralenkit, luonnossa ja kaupungilla kävely, arjen aska-

reet ja työn lomassa pysähtyminen. Haastateltavat viittasivat epämuodollisiin 

harjoituksiin usein ”läsnäolon hetkinä”, joita kuvattiin intentionaalisina irtautumi-

sina kaikesta ylimääräisestä tekemisestä, oman tilan ja ympäristön havainnoimi-

sena sekä ”keskittymisenä vain olemiseen”.  

Pyytäessäni haastateltavia määrittelemään tarkemmin, mitä läsnäolo heille 

tarkoittaa, vastaukset olivat pääpiirteittäin hyvinkin samoilla linjoilla, joissa het-

keen keskittyminen, hetken arvostaminen sellaisenaan, tarkka aistillinen havain-

nointi, pysähtyminen ja vuorovaikutustilanteissa toisen kohtaaminen olivat läpi-

leikkaavia teemoja. 

”Ensinnäkin se tarkoittaa sitä, että huomaa. Huomaa sitä hetkeä, huomaa omia tunte-
muksia ja ajatuksia, pystyy erittelemään niitä ja huomaa ympäristössä olevia asioita. Ja 
hyväksyy sen tilanteen sellaisena, millainen se on. Minulle se on jotenkin tosi vahvasti 
sitä niitten asioiden tiedostamista ja havaitsemista.” Eeva, erityisopettaja 

Läpi aineiston läsnäolon merkitys korostui suuresti niin elämän merkityk-

sellisyyden kokemisen, hyvinvoinnin ja jopa ihmisyyden ja todellisuuden näke-

misen kannalta. Onkin turvallista puhua tietoisen läsnäolon muodostuneen vii-

meistään harjoittelun myötä osaksi jokaisen haastateltavan elämäntapaa. Tämä 

ilmaistiin joko eksplisiittisesti 

”Se ei ole minulle pelkästään semmoinen nimetty menetelmä vaan, että se on mun elämi-
sen tapa.” Ritva, aineenopettaja  

tai implisiittisesti kuvauksina tietoiselle läsnäololle ominaisen havainnoin-

nin, suhtautumisen ja toiminnan tapojen sekä edellä mainittujen ”läsnäolon het-

kien” vahvana arvostamisena ja integroitumisena osaksi jokapäiväistä elämää. 

Osalle haastateltavista tietoisuustaitojen harjoittaminen oli syventänyt jo luon-

taiseksi koettuja kykyjä ja arvoja, mutta valtaosa haastateltavista puhui merkit-

tävästä tai vahvimmillaan ”mullistavasta” elämäntavallisesta ja siten myös elä-

mänlaadun kokemuksellisesta muutoksesta. 
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Tietoisuustaitojen harjoittamiseen liittyvistä yleisistä kokemuksista selvästi 

erottuvat elämänlaadulliset teemat olivat rauhan, läsnäolon, hyvinvoinnin ja 

joustavuuden kasvanut kokeminen sekä stressin, kiireen, poissaolon ja pakon-

omaisuuden kokemusten selvä vähentyminen. Rauhaa kuvattiin esimerkiksi 

tunne-elämän tyyneytenä, kiireettömyytenä ja rauhoittumisena. Joustavuus il-

meni ennen kaikkea vähempänä reaktiivisuutena ja parempana palautumisky-

kynä. Hyvinvointia kuvattiin voimavarojen ja jaksamisen riittävyytenä sekä ylei-

sesti parempana olona niin henkisesti kuin fyysisestikin. Edeltävät teemat ilme-

nivät sekä kuvauksina kokemuksista akuuteissa tilanteissa, joissa esimerkiksi 

haastateltavat ilmaisivat rauhoittuvansa ylivireästä tai haasteellisesta tunneti-

lasta sekä yleisemmin elämänlaatua kuvaavissa ilmaisuissa:  

”No mä olen varmaan saanut sellaisen tietynlaisen rauhan tähän elämiseen.” Sanna, eri-
tyisopettaja. 

Elämänlaadullisten kokemusten taustalla ilmenneet teemat jakautuivat ha-

vainnoinnin, suhtautumisen ja toiminnan teemoihin. Edeltävät teemat (sinisellä) 

sekä niihin liittyvät alateemat (harmaalla) on esitetty kuviossa 3 (ks. alla). 

 

KUVIO 3. Yleiskuva teemoista 

Tietoisuustaitojen harjoittelun liittyvät kokemukset (Kokemukset kuviossa 3) yh-

distyivät siis uudenlaisin tapoihin havaita, suhtautua ja toimia erilaisissa tilan-

teissa.. Nämä ulottuvuudet näyttäytyivät olevan vahvassa vuorovaikutuksessa 
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keskenään ja eikä niitä erittelevästä tarkastelusta huolimatta tule ajatella todelli-

suudessa toisistaan erillisiksi. Havainnointi vaikuttaa siihen mihin ylipäänsä voi-

daan suhtautua, mikä vaikuttaa mahdollisuuksiin toimia ja tämä taas vaikuttaa 

kaikkeen edeltävään. Yksinkertaisesti voisi siis sanoa, että haastateltavien keske-

nään vuorovaikuttavat tavat suhtautua, havainnoida ja toimia vaikuttivat mer-

kittävästi heidän elämänlaadullisiin kokemuksiinsa. Tarkastelen seuraavaksi 

näitä teemoja yksityiskohtaisemmin. 

6.2 Havainnointi 

Havainnoinnin teemaan sisältyi uudenlaiset tavat kiinnittää huomiota ja 

havaita asioita. Tähän liittyivät haastateltavien ilmaisut aistien, ajatusten, tuntei-

den, laajempien ilmiöiden sekä näiden välisten syy-seuraus -suhteiden kirk-

kaammasta ja voimakkaammasta havainnoinnista (ks. kuvio 3).  

”Jos mä vertaan sitä ajatusta siitä, että miten mä olen tilassa, paikassa, hetkessä silloin 
kun mä en meditoi ja miten mä olen silloin kun mä harjoitan meditaatiota, niin se iso se 
ero siinä läsnäolossa on se, että mä olen todella tiedostava mitä siinä tilanteessa tapahtuu 
niin että musta tuntuu, että mun aistit on voimakkaammat.” Katja, aineenopettaja. 

 Uudenlaiset havainnoinnin tavat sekä niiden myötä syntyneet uudet ha-

vainnot esiintyivät kaikilla haastateltavista, joskin eri painotuksin. Lukuisat 

haastateltavat mainitsivat harjoittelun myötä alkaneensa katsoa tuttua maailmaa 

”kuin uusin silmin” ja havahtuneensa asioihin, joihin ei ollut lainkaan kiinnittänyt 

huomiota aikaisemmin. Näissä ilmaisuissa esimerkiksi tutuilta lenkkipoluilta ha-

vaittiin täysin uusia ja mielenkiintoisia yksityiskohtia. Akuuttia havahtumista 

koskevissa ilmaisuissa haastateltavat mainitsivat yhä useammin havahtuvansa 

esimerkiksi mielen harhailuun sekä mentaaliseen ja/tai keholliseen levottomuu-

teen. Useaan otteeseen tähän havaintoon yhdistyi havainto hengityksestä ja sen 

mahdollisesta kiihtymisestä, tiukentumisesta tai ”lähes loppumisesta”. Hengityk-

sen havainnoinnin tärkeys korostuikin lähes jokaisella haastateltavista. Mielen-

kiintoisesti siihen nähden miten perustavanlaatuisen hyödylliseksi hengityksen 
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havainnointi koettiin, suurin osa haastateltavista ei ollut kiinnittäneet hengityk-

seensä aikaisemmin juuri lainkaan huomiota. Poikkeuksena tästä olivat joogaa ja 

laulamista harrastaneet haastateltavat.  

Pidemmän aikavälin havahtumiset liittyivät oivalluksiin oman ajatus- ja 

tunnemaailman syy-seuraus -suhteista. Useat haastateltavat ilmaisivat esimer-

kiksi havahtuneensa siihen, kuinka useat elämässä esiintyvät ylimääräistä stres-

siä synnyttävät ja ylläpitävät asiat olivatkin kuviteltua enemmän itse aiheutet-

tuja. Näihin lukeutui esimerkiksi kiire, joka koettiin jossain määrin osaksi opet-

tajan työtä, mutta myös sellaisena, jota omat ajattelu- ja toimintatavat myös liet-

soivat tarpeettomasti. Osaltaan tähän liittyi aikaisemmin ”pakollisiksi” koetut 

paineet ja vaatimukset, jotka usean haastateltavan mukaan havaittiin yllättäen 

pääosin itse aiheutetuksi. Monelle haastateltavalle juuri havahtuminen omien 

ajattelu- ja toimintatapojen perustavanlaatuiseen vaikutukseen ongelmalliseksi 

koettujen ilmiöiden takana oli merkittävä ja usein yllättävä oivallus. 

Vuorovaikutustasolla havainnoinnin teema ilmeni kehittyneenä kykynä 

havaita omia, toisten ja ryhmien tunnetiloja sekä oman olemuksen vaikutusta toi-

siin. Useissa tähän liittyvissä ilmaisuissa mainittiin ”paremmasta yhteydestä”, mikä 

koettiin merkitykselliseksi niin inhimillisen ymmärtämisen kuin myös varsinai-

sen opetustyönkin kannalta. Mielenkiintoisesti haastateltavat mainitsivat useaan 

otteeseen havaitsevansa entistä selvemmin, miten oppilaat aistivat opettajan ole-

muksen tilaa. Opettajan olemus vuorostaan koettiin läpi aineiston merkittäväksi 

vaikuttajaksi luokan ilmapiiriin sekä oppimisen edellytyksiin. 

”Se on jännä, miten yläkoululainen aistii. Se on ihan ihmeellistä, mutta he aistivat. 
Olenko minä tässä vai olenko minä tässä ja ajattelen jotakin muuta? Sillä on ihan valtavan 
iso merkitys sille, sit ku mä alan opettamaan oppilaita, miten ne aistii. Opetanko mä oike-
asti sitä yhtälöä vai pidänkö minä vaan yhtälötuntia?” 

[Haastattelija] Ja onko toi semmoinen, että sitä siihen ei aikaisemmin ole kiinnittänyt 
samalla tapaa huomiota?   

“Ei millään tavalla aikaisemmin. Siis tyhmää, mutta mä en ole sitä tiedostanut ollenkaan. 
“ 

Koetko, että opettajan läsnäololla on sekä sen substanssin välittämisen, että sen ilma-
piirin kannalta merkitystä, että missä se opettaja menee?  

“Täydellinen ja totaalinen merkitys. Nimenomaan luokkailmapiirin kanssa ja sitä kautta, 
kun ilmapiiri saadaan hyväksi niin sitä kautta vaan ja ainoastaan oppimista voi tapahtua. 
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Näin mä väitän, että mitä haastavammaksi oppilasaines menee, niin sitä tärkeämpi on 
tuo edellä mainittu asia.” Paula, erityisopettaja 

6.3 Suhtautuminen 

Toinen merkittävä kokemuksellinen ulottuvuus oli suhtautuminen eli tavat asen-

noitua, positioitua ja antaa merkityksiä suhteessa ilmiöihin. Suhtautumisen mer-

kitykselliset alateemat jakautuivat hyväksymiseen, jämäkkyyteen, myötätuntoon 

ja etäisyyteen (ks. kuvio 3). Hyväksyvyydellä viitattiin joko suorasti tai epäsuo-

rasti koetun tuomitsemisesta ja vastustamisesta pitäytymisenä sekä sallimisesta 

sellaisenaan. Erityisesti tämä korostui haastateltavien tunne-elämän yhteydessä, 

joissa hyväksyminen näkyi joko parempana tunteiden käsittelynä, ”kaikenlaisten 

fiilisten arvostamisena” tai perustavanlaatuisempana hyväksyntänä tunne-elämää 

kohti ylipäänsä. Moni haastateltava kuvasi tätä merkittävänä osana omien tun-

netaitojensa kehittymistä. 

”Että on ok, että minulla on tunteita. Ja sitten hyväksyminen. Ekassa stepissä opettelee 
kuuntelemaan, mutta että myös hyväksyy sen mitä kuulee. Et se [harjoittelu] ihan suo-
raan anto mulle kyvyn hyväksyä itsessäni nämä puolet. Ja se rupeaa näkymään jaksami-
sena.” Laura, aineenopettaja ja rehtorikoulutettu 

Hyväksyvyys koettiin tärkeäksi, jotta oli mahdollista ”toimia faktojen kanssa” ja 

yksinkertaisesti nähdä ” miten asiat ovat”. Hyväksyvyyden asenne tiivistyy hyvin 

erään haastateltavan käyttämään ilmaisuun: ”Nyt on näin”. 

Myötätunnon teema esiintyi usein hyväksyvyyden kanssa, johon sisältyi 

sallivuuden lisäksi inhimillisen ymmärryksen ja hyväntahtoisuuden laatuja. Ne 

koettiin läpi aineiston tärkeäksi niin suhteessa itseen kuin muihinkin. Itsemyötä-

tunnon merkitys ilmeni keskeisenä stressin, suorituspaineiden ja negatiivisen si-

säisen puheen vähentymisessä sekä ymmärryksenä siitä ” minä en ole yksin ja tämä 

ei kestä ikuisesti” ja ”että tää on osa tätä ihmiseloa”. Myötätuntoinen suhtautuminen 

toisiin koettiin vuorostaan merkitykselliseksi ymmärryksen ja toimivan yhteis-

toiminnan kannalta. Pidempään harjoittaneet ilmaisivat tehneensä säännöllisem-

min varsinaisia myötätunto-harjoituksia, jotka erityisesti Katja koki erityisen 

merkityksellisiksi: 
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”Rakastava ystävällisyys, niin se on tosi voimakas harjoitus ollut minulle, ihan ykköshar-
joitus. Sitä kautta mä olen kokenut, että mä oon saanut ehkä kaikkein eniten elämääni, 
koska se auttaa kohtaamaan muita ihmisiä ihan toisella tavalla. … 

”Se myötätunnon tuntemus ja se, että tuntee samankaltaisuutta kaiken kanssa, niin siis 
sehän auttaa just vaikka sanotaan vähän vaikeampien ihmisten kanssa työskentelyssä 
tosi paljon.” Katja, aineenopettaja 

Uudenlaisen havainnoinnin ja suhtautumisen myötä lukuisat haastateltavat il-

maisivat tietoisuustaitojen harjoittamisen vaikuttaneen myötätuntoisemman ja 

joustavamman suhteen muodostamisen omaan arki- ja/tai työidentiteettiin. 

Identiteettiä koskevat muutokset koettiin vähentyneenä perfektionismin ja hal-

linnan tarpeina, jotka näkyivät arjessa esimerkiksi siivoamiseen liittyvän pakko-

ajattelun hälvenemisenä ja työelämässä autoritäärisemmästä sekä ”kaikki tietä-

västä” opettajuudesta luopumisena. Kysyessäni, miten työidentiteetin muutokset 

näkyivät työssä olemisen ja suoriutumisen kannalta, yleinen linja oli, että sama 

tulos saatiin aikaan huomattavasti vähäisemmällä hallinnalla, pakolla ja niistä 

seuraavalla stressillä. Teemasta puhuneet haastateltavat painottivat, etteivät asi-

anmukainen tiukkuus ja hallinta olleet kadonneet, vaan että ne olivat yhä tarpeen 

tullen käytettävissä olevia työkaluja. Erona entiseen oli ennen kaikkea se, että 

hallinta ei enää ollut enää se ensimmäinen ja jatkuvasti käytössä oleva työkalu. 

Osa haastateltavista ilmaisi myös, että käyttämällä hallitsevaa otetta vähemmän, 

mutta täsmällisemmin, sen vaikutus oli suurempi. 

Kysyessäni erikseen kokivatko haastateltavat harjoittelun passivoittaneen 

heitä, vastaukset olivat kautta linjan kielteisiä. Hyväksyvän ja myötätuntoisen 

suhtautumisen ei koettu tarkoittavan esimerkiksi vahingollisen, omien arvojen 

tai rajojen vastaisen toiminnan sallimista. Tämä kiteytyy mielestäni hyvin Lauran 

ilmaisuun siitä, että hyväksynnässä on ”eroteltava oleminen ja tekeminen”. Mielen-

kiintoisesti usea haastateltavista koki harjoittelun päinvastoin tuoneen jämäk-

kyyttä suhteessa itseen ja muihin. Jämäkkyys suhteessa muihin ja ympäristöön 

ilmeni ennen kaikkea korkeampana itsearvostuksena ja siten omasta hyvinvoin-

nista sekä rajoista huolehtimisena. Erityisesti tämä korostui työelämässä, jossa 

moni koki Paulan tavoin aikaisemmin ”repeytyvänsä jatkuvasti joka suuntaan”, 

mikä koettiin stressaavaksi ja voimavaroja vakavasti koettelevaksi. Jämäkkyys 
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suhteessa itseen ilmaistiin uudenlaisena suhtautumisena omiin ajatuksiin, tun-

teisiin ja tulkintoihin. Käytännössä tämä tarkoitti muun muassa suurempaa vas-

tuunkantoa omasta tunne-elämästä ja muiden tai ympäristön yksipuolisesta 

syyttelystä luopumista. Erityisesti tämä korostui haastateltavilla, jotka ilmaisivat 

yliempaattisuuden sekä voimakkaan tunne-elämän ajoittain ”tempaavaan mu-

kaansa”. Tässäkin yhteydessä mainittiin usein tunnetaitojen kehittymisestä. 

Osaltaan jämäkkyys liittyi etäisyyden teemaan, joka ilmeni ilmaisuissa, 

joissa haastateltavat kuvasivat etäisyyden ottamista ajatuksiin, tunteisiin ja tul-

kintoihin sekä niihin liittyviin merkityssisältöihin. 

”Nykyisin ajatukset on enemmän höttöä, enemmän epätosia. Semmoisia, jotka tulee ja 
menee. Niihin ei tarvitse jäädä kiinni. Niistä on helpompi päästää irti. On helpompi olla 
ratsastamatta niiden aallonharjalla ja jäädä niihin totuuksiin mukaan. Ne on enemmän 
semmoisia vappuilmapalloja, joista on helpompi päästää irti.” Silja, aineenopettaja 

Kasvaneen etäisyyden myötä haastateltavat kokivat ajatukset, tunteet ja tulkin-

nat vähemmän suorina kuvauksina todellisuudesta, minkä myötä niiden vaiku-

tukset kokemusmaailmaan ja identiteettiin ilmenivät vähemmän suoraviivai-

sena. Identiteettiin liittynyt etäisyys ilmeni ilmauksina identiteetin irrottamisesta 

ajatuksista ja tunteista (esim. minä olen vihainen vs. tunnen vihaa) tai syvempinä 

oivalluksina omaa identiteettiä kohtaan. Näistä oivalluksista maininneet haasta-

teltavat kertoivat ymmärtäneensä, että yhdessä ympäristön (vanhemmat, opetta-

jat, kulttuuri) kanssa muodostetut tulkinnat itsestä (minä olen tällainen) eivät 

välttämättä olleetkaan niin paikkansa pitäviä, kuin aikaisemmin oli kuvitellut. 

Näihin tulkintoihin liittyivät muun muassa erilaiset uskomukset ”pakollisista” 

rooleista ja niihin kuuluvista ”pakollisista” toimintatavoista, jotka havaittiin kas-

vavissa määrin elämää ja hyvinvointia tarpeettomasti rajoittaviksi. Kyseisten oi-

vallusten myötä näihinkin tulkintoihin koettiin olevan mahdollista suhtautua 

enemmän tarinoina kuin selvinä faktoina itsestä ja maailmasta. 
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6.4 Toiminta 

Aikaisemmin mainitut havaitsemisen ja suhtautumisen tavat ilmenivät toimin-

nan ulottuvuudessa irtipäästämisen kykynä, joka oli koko aineistoa läpileik-

kaava ja usein toistuva teema. Käytännössä irtipäästäminen tarkoitti ennen kaik-

kea ajatuksiin, aistikokemuksiin ja tunteisiin liittyvästä tahdottomasta toimin-

nasta eli reaktiivisuudesta pitäytymistä. Tämä ilmeni esimerkiksi kevyestä, 

mutta poissaolevasta haaveilusta tai raskaammasta menneen tai tulevan ahdis-

tuneesta ajattelusta irtautumisena ja palaamisena läsnä olevaan hetkeen. Lukui-

sat käytännön esimerkit liittyivät aikaisemmin mainittuun tunteen mukana läh-

temiseen. Näissä esimerkeissä haastateltavat kertoivat tietoisuustaitojen harjoit-

tamisen myötä kykenevänsä irtautumaan esimerkiksi vihan, surun tai ahdistuk-

sen herättämistä kehämäisistä ja kuluttavista tunnereaktioista.  

”Mäkin jään helposti vellomaan semmoisiin negatiivisiin tunteisiin tai jotenkin jää niitä 
ruokkimaan. Niin sitten siitä ehkä pystyy pysäyttää itsensä, että nopeammin pääsee jos-
tain tilanteesta sitten yli. Ei ainakaan ala tarinoimaan siitä, että pysyy faktoissa. Totta kai, 
jos on surua niin sitten suree ja käy ne tunteet läpi. Mut se et mä en lähde rakentelemaan 
semmoisia mikä ei ole todellisuutta.” Teija, luokanopettaja 

Yliempatian kanssa haasteita kokeneet haastateltavat mainitsivat irtipäästämisen 

kyvyn auttavan myös siinä, ettei toisten huolia ja murheita tarvitse ottaa kannet-

tavakseen toimimattomilla tavoilla. Kouluympäristössä tämä ilmeni sekä suh-

teessa oppilaisiin että kollegoihin, joista jälkimmäisen kohdalla erityisopettaja 

Paulan käytännön esimerkit jäivät vahvasti mieleen: 

”Kun mä joudun esimerkiksi tämmöiseen tiukkaan tilanteeseen töissä niin mä hengitän. 
Ja minä en puhu. Mä en tuo sitä ekaa tunnetta ulos, vaan mä hengitän ja rauhoitun. Sit 
mä alan rauhallisesti setvimään sitä tilannetta. Ja se on niin jännä, että se on vaikuttanut 
niin, että se tilanne raukeaa ihan sillä hetkellä koska yleensä opettaja, joka tuo minulle 
oppilaan, hän on hyvin suuressa ja hallitsemattomassa kiihtymystilassa. Tilahan tarttuu 
äkkiä.” Paula, erityisopettaja. 

Koin Paulan esimerkin erityisen mielenkiintoiseksi, sillä hän kuvasi aikaisemmin 

olleensa hyvinkin autoritäärinen hahmo koulussa ja kokeneensa suureksi vah-

vuudekseen salaman nopean kyvyn heittäytyä haastavassa tilanteessa vallitse-

vaan eli useimmiten raivoisaan tunnetilaan. Nykyisellään hän kertoi toimivansa 

täysin päinvastoin ja lainauksen mukaisesti hän painotti tämän lähestymistavan 
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olevan huomattavasti aikaisempaa hedelmällisempi haastetilanteiden ratkaise-

misessa. Edeltävässä lainauksessa ilmenevät myös kaksi merkittävää toisiinsa 

yhteydessä olevaa toiminnan alateemaa: hengitys ja sen yhteys rauhoittumiseen. 

Suurimalle osalle tietoisuustaitojen harjoittamisen avulla kehittynyt kyky rau-

hoittaa itseä hengityksen avulla oli osoittautunut vähintään hyödylliseksi tai ku-

ten osan kohdalla, todella merkittäväksi hyvinvointia ja rauhallisuutta edistä-

väksi keinoksi. 

”Tämä työ on kuormittavaa, haastavaa tietyssä määrin ja paljon tunteita herättävää. 
Mutta että jotenkin nyt tietää, että itsestä ja omasta sisältä sen rauhan pystyy löytämään, 
kun siihen on ne keinot. Elikkä kun oppi ne keinot rauhoittaa sitä omaa hermostoa, sillä 
mindfulness-harjoituksella niin tavallaan tuli semmoinen luottamus siihen, että asiat hoi-
tuu ja selviän tilanteesta kuin tilanteesta.” Eeva, erityisopettaja. 

Kolmas toiminnan tasolla merkittävä teema oli keskittyminen, joka koettiin mer-

kitykselliseksi läsnäolon ja laadukkaamman tekemisen kannalta. Kuten aikai-

semmin haastateltavien läsnäolon määrittelyistä kävi ilmi, siihen sisältyi olennai-

sena osana keskittyminen vallitsevaan hetkeen ja tekemiseen. Useat haastatelta-

vat kokivat tietoisuustaitojen harjoittamisen parantaneen heidän keskittymisky-

kyään ja siten myös läsnäoloaan erilaisten askareiden parissa sekä erityisesti vuo-

rovaikutuksessa toisten kanssa. Näissä yhteyksissä mainittiin usein siirtymä use-

amman asian samanaikaisesta suorittamisesta keskittymiseen yhteen asiaan ker-

rallaan. Yhteen asiaan keskittyminen koettiin tuovan yksinkertaisiinkin askarei-

siin rauhallisuutta ja merkityksen tuntua sekä parantavan myös tekemisen laa-

tua, joka haastateltavien mukaan kärsi usein ”multi-taskaamisen” seurauksena. 

Keskittymisen teeman suhteen haastateltavien välillä oli kuitenkin selviä eroja, 

sillä osa koki itsensä luontaisesti hyviksi keskittyjiksi, osa taas kuvasi omaa kes-

kittymiskykyään varsin heikoksi tai jopa ”ADHD:n kaltaiseksi”. Itseään heikoiksi 

keskittyjiksi kuvaavat ilmaisivat kuitenkin tietoisuustaitojen parantaneen mer-

kittävästi heidän keskittymiskykyään, joskin tällä alueella koettiin myös suurim-

mat varsinaiset tietoisuustaitoihin liittyvät haasteet. Keskittymisen haasteet ilme-

nivät erityisesti muodollisten harjoitusten aikana.  

”Siis se [muodollinen harjoitus] oli jotain ihan hirveätä. Mä ajattelin, että opinko mä kos-
kaan sitä harjoittelutaitoa, mutta kyllä se sitten sieltä tuli mutta se oli aika kyllä alussa 
vaikeata. Tosi vaikeata.” Emma, luokanopettaja.  
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Erityisen haasteellista muodolliset harjoitukset olivat myös niille haastatelta-

ville, jotka ilmaisivat kantaneensa mukanaan vahvoja odotuksia ja suorittami-

sen asenteita. Kaikki ilmaisivat kuitenkin koulutuksen ja ajan myötä oppi-

neensa muuttamaan suhtautumistaan harjoitteluun, mikä vähensi myös niihin 

liittyneitä haasteita. Muodollisten harjoitusten aikana esiintyneet tylsyyden, 

turhautuneisuuden ja fyysisen kivun kokemukset koettiin myös haasteellisiksi. 

Osa haastateltavista kertoi myös haastavammista kokemuksista, joissa käsittele-

mättömät asiat ja niihin liittyvät tunteet nousivat poikkeuksellisen voimak-

kaasti pintaan. Yksi pitempään harjoittaneista haastateltavista kertoi koke-

neensa erityisen pelottavan kokemuksen meditaatioretriitillä, joka jätti harjoi-

tuksen jälkeen ahdistuneen olon. Kaikki haastavampia kokemuksia kokeneet 

haastateltavat kertoivat näiden kokemusten kuitenkin menneen ohi joko ajan 

myötä itsestään tai opettajan tukemana. Muista harjoitteluun liittyvistä haas-

teista yleisimmäksi nostettiin ajan sekä perheellisillä myös rauhallisen tilan löy-

täminen. Moni haastateltavista ilmaisi kokevansa enemmän tarvetta muodolli-

sille harjoituksille, mutta rutiinin ylläpitäminen koettiin ajoittain haastavaksi. 

Osa taas ilmaisi toisinaan harjoituksia kohtaan nousevan vastustuksen haas-

teeksi, mikä kuitenkin ylitettiin kalenteroimalla harjoitukset ja ”vain tekemällä”. 

Muutama haastateltavista mainitsi myös harjoitusmotivaation vaihtelevuuden 

tuoneen haasteita erityisesti ”alkuinnostuksen lopahtamisen” jälkeen. Yksi pitem-

pään harjoittaneista haastateltavista ilmaisi myös harjoittelupolkunsa alkuvai-

heeseen liittyneen liiallisen ideologian sekä siihen yhteydessä olevien mieliku-

vien liittämisen haasteekseen. Kaikki haastateltavat kokivat harjoittelussa haas-

teita, joskin moni mainitsi haasteiden myös olevan olennainen osa tietoisuustai-

toihin liittyvää oppimisprosessia. Erityisesti pitempään harjoittaneet korostivat 

haastavien kokemuksien olevan itsessään tärkeitä oppimisen hetkiä. 

6.5 Harjoittelu oppilaiden kanssa ja tietoisuustaitojen merki-

tys koulumaailmassa 

Suurin osa haastateltavista oli tehnyt harjoituksia myös oppilaiden kanssa 

tai vähintään neuvonut harjoitustapoja yksittäisille oppilaille. Osalla harjoittelu 
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luokassa oli satunnaisempaa, mutta monilla päivittäisiä tai jopa joka tunnin 

alussa tehtäviä. Harjoitukset olivat tyypiltään ikäryhmille sopivammaksi muo-

kattuja ja kestoltaan lyhyempiä harjoituksia. Jokaisella oppilaiden kanssa harjoi-

tuksia tekevällä oli ohjesääntönä, että harjoitteluun osallistuminen on vapaaeh-

toista, mutta ketään ei harjoitusten aikana saa häiritä. Useampi haastateltava har-

joitti tietoisuustaitoja koulussa positiivisen pedagogiikan viitekehyksessä. Kysei-

set haastateltavat korostivat positiivisen pedagogiikan tuoneen uusia, ennen 

kaikkea hyvinvointia merkittävästi tukevia lähestymistapoja opetukseen. 

Haastateltavien mukaan oppilaat vastaanottivat pääosin harjoitukset vas-

taan hyvin ja myötämielisesti, mutta tämän suhteen oli myös eroavaisuuksia. Osa 

haastateltavista kertoi kokeneensa osan oppilaista suhtautuneen harjoituksiin 

aluksi huvittavana ”hörhöilynä” tai jopa avoimen vihamielisesti. Eräs erityisopet-

taja kuvasi ensimmäisiä harjoittelukokemuksiaan koulun haastavimpien oppilai-

den kanssa hirveiksi ja sellaiseksi, jotka olisi voinut ”laittaa leikkaamattomana Pu-

toukseen [suomalainen sketsiohjelma]”. Haastateltava ilmaisi kuitenkin myös ky-

seisen porukan kanssa tapahtuneesta valtavasta muutoksesta ja että nykyään he 

osallistuvat harjoitteluun ilolla ja ilman suurempaa vastustusta. Muillakin haas-

tateltavista oli vastaavanlaisia kokemuksia, joissa ensivastustuksen jälkeen har-

joitteluun suhtauduttiin vähintään neutraalisti, lopulta yhä myönteisemmin ja 

usein niinkin pitkälle, että oppilaat itse alkoivat pyytää harjoituksia. Aineenopet-

taja Silja kokikin ihmeellisenä, miten ”ne vastustajatkin siihen sulaa”. Useamman 

haastateltavan mukaan erityisesti rauhoittumisen ja keskittymisen haasteita 

omaavat oppilaat olivat usein myös niitä, jotka toistuvasti toivoivat harjoituksia. 

Kaikki oppilaiden kanssa harjoituksia tehneet kokivat niiden auttaneen yksilöta-

solla rauhoittumisessa, keskittymisessä ja esimerkiksi esiintymisjännityksen lie-

vittämisessä.  

Ryhmän tasolla yhteisillä harjoituksilla koettiin olevan merkittäviä positii-

visia vaikutuksia luokan ilmapiiriin. Haastateltavat kokivat hyötyvänsä myös 

itse paljon luokassa tehtävistä harjoitteista, sillä parantunut ja rauhoittunut ilma-

piiri koettiin merkittäväksi niin hyvinvoinnin kuin pedagogiikankin kannalta. 

Korostuneesti näistä vaikutuksista ilmaisivat päivittäin luokassa harjoittavat 
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haastateltavat. Rutiinin merkitys nähtiinkin tärkeäksi myös oppilaiden kanssa ta-

pahtuvassa harjoittelussa, minkä vuoksi vaihtuvien ryhmien kanssa tapahtuva 

harjoittelu koettiin haasteellisemmaksi. Vaihtuvien ryhmien ja alkuvastustuksen 

lisäksi muut ilmaistut haasteet liittyivät liian suunniteltujen tai monimutkaisten 

harjoitteiden toteuttamiseen. Omassa harjoittelussa esiintynyttä ajan löytämisen 

haastetta ei nostettu juurikaan, sillä koulupäivän tiukan struktuurin koettiin hel-

pottavan harjoitusten integroimista, kun ne esimerkiksi sijoitettiin tuntien al-

kuun. Yksi haastateltavista oli tehnyt merkittävän havainnon siitä, että harjoitus-

ohjeet tuntuivat toimivan paremmin itse luettuina ääninauhan sijaan. 

Kysyessäni oman harjoittelun merkityksestä luokassa toteuttavien harjoi-

tusten taustalla, lähes kaikki kokivat sen ensisijaisen tärkeäksi. Oman harjoitte-

lun merkitys nähtiin omakohtaisen kokemuksen tarjoamasta ymmärryksestä ja 

sen tarjoamasta paremmasta kyvystä ohjata oppilaita. Harjoittelun vaikutus 

opettajan olemukseen mainittiin myös tärkeäksi, sillä ”eihän sitä voi opettaa hyvin-

vointitaitoja, ellei itse voi hyvin”. Tämän suhteen poikkeuksena oli yksi pidempään 

harjoitellut aineenopettaja, jonka näkemyksen mukaan tärkeämpää oli lähteä 

vain tekemään harjoituksia yhdessä oppilaiden kanssa ja oppia itsekin samalla. 

Kaikki haastateltavat kokivat tietoisuustaidoilla olevan merkittävää poten-

tiaalia koulumaailmassa. Useamman haastateltavan mielestä niillä olisi jopa 

paikka omana aineenaan, osana terveystietoa tai laajempaa hyvinvointi- tai elä-

mäntaitojen aihekokonaisuutta. Perusteena tälle ilmaistiin esimerkiksi rauhoittu-

misen ja keskittymisen taitojen tai kuten eräs aineenopettaja mainitsi, ”mielen työ-

kalupakin” varhaisen opettamisen tarjoama perustavanlaatuinen hyöty kaikkialla 

elämässä. Suurin osa haastateltavista painotti erityisesti läsnäolon ja rauhoittu-

misen merkityksellisyyttä kouluarjessa ja juuri tätä tietoisuustaitojen laajemman 

integroinnin nähtiin voivan edistää suuresti. Niin oppilaiden kuin opettajienkin 

koettiin hyötyvän tästä suuresti.  

Osa haastateltavista painotti myös opettajan näkökulmaa, jossa nähtiin tär-

keäksi, että opettajalla itsellään on toimiva hyvinvoinnin työkalupakki ja tapoja 

saada ”tilaa ajatusten väliin”. Kysyessäni tietoisuustaitojen opetuksen merkityk-
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sestä opettajankoulutuksessa, haastateltavat näkivät sen hyödyllisenä ja sellai-

sena, joka voitaisiin toteuttaa omana tai esimerkiksi osana positiivisen pedago-

giikan jaksoa. Yksi ohjaavana opettajana toiminut haastateltava kertoi jo tuo-

neensa edellä mainittuja sisältöjä omaan ohjaukseensa, joka oli otettu vastaan 

hyödyllisenä. Kysyessäni mitä edellytyksiä tietoisuustaitojen asianmukaisella 

viemisellä koulumaailmaan on, merkittävimpänä nousivat tiedon jakaminen, 

riittävä koulutus ja priorisointi. Haastateltavien mukaan opettajille olisi tarjot-

tava laadukasta koulutusta aiheeseen liittyen ja tietoisuustaitoihin liittyviä asen-

teita kuten läsnäoloa ja rauhallisuutta olisi priorisoitava koulussa aikaisempaa 

enemmän. Osa haastateltavista mainitsi niiden olevan vahvassa linjassa tuoreim-

man opetussuunnitelman tavoitteiden kanssa, mutta monilta opettajilta puuttu-

van käytännön tavat edistää näitä tavoitteita. 

Tiedon jakaminen koettiin tärkeäksi, jotta opettajat voivat ylipäänsä löytää 

uusia työkaluja työhönsä, mutta myös ennakkoluulojen ja negatiivisten asentei-

den häivyttämiseksi. Nämä koettiinkin lähes yksimielisesti suurimmiksi haas-

teiksi koulumaailmassa. Moni haastateltava korosti sanan ”mindfulness” herät-

tävän usein negatiivisia mielleyhtymiä, sillä se miellettiin helposti jollain tapaa 

uskonnolliseksi tai vain ”turhanpäiväiseksi hörhöilyksi”. Haasteita tuoviksi asen-

teiksi nostettiin myös tiukka pitäytyminen perinteisissä opetussisällöissä ja näi-

den sisältöjen priorisointi yli kaiken muun. Yksi luokanopettaja mainitsi myös 

ristiriitaa siinä, miten opettajanhuoneessa ja koulun johdossa puhutaan kyllä hy-

vinvoinnin edistämisestä, mutta käytännössä sille ”ei olla valmiina uhraamaan 

juuri mitään”, jos se on poissa perinteisten aineiden opetuksesta. Kyseisen luo-

kanopettajan ohella useat muut haastateltavat painottivat, että tietoisuustaidoille 

ja läsnäololle annetut uhraukset ovat lopulta ajan ja energian kannalta vähäisiä 

siihen nähden, miten vaikuttaviksi ne koettiin oppilaiden yleisen hyvinvoinnin 

ja oppimisen kannalta. Seuraava lainaus pitempään harjoittaneelta aineenopetta-

jalta kiteyttää paljon yhteisiä näkemyksiä: 

”Mun mielestä se olisi ihan semmoinen yksi ydinasia, ylipäänsä läsnäolon merkitys. Se 
on kaikessa ihmisyydessä niin tärkeä asia. Se on se ydin, että se on niin kuin edellytys 
sille, että me havaitaan asioita meidän tunne- ja ajatusmaailmassa tai kehon tasolla tai 
vuorovaikutuksessa tai missä tahansa ympäristön tapahtumissa. Se korostuu erityisesti 
nykypäivänä, kun näitä tämmöisiä virikkeitä on niin paljon, jotka kuluttaa sekä henkilö-
kunnan, opettajien, opiskelijoiden ja kaikkien voimavaroja.” Ritva, aineenopettaja 
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7 POHDINTA 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: 1) millaisia kokemuksia opettajilla 

on tietoisuustaitojen säännöllisestä harjoittelusta sekä 2) millaisia merkityksiä he 

näkevät tietoisuustaidoilla koulumaailmassa. Tutkimustulosten perusteella tie-

toisuustaitojen harjoittamiseen liittyvät kokemukset näyttäytyivät ennen kaikkea 

rauhan, läsnäolon, hyvinvoinnin ja joustavuuden kasvaneena elämänlaadulli-

sena kokemisena. Näiden kokemusten taustalla olivat tietoisuustaitojen harjoit-

tamisen myötä kehittyneet uudenlaiset tavat havainnoida, suhtautua ja toimia 

suhteessa itseen, muihin sekä ulkoisen maailman ilmiöihin. Kaikki haastateltavat 

kokivat saaneensa tietoisuustaidoista uusia työkaluja arkeen ja työelämään, joi-

den vaikutukset koettiin lievimmillään positiivisiksi ja vahvimmillaan elämän-

laatua mullistaviksi. Siinä missä osa haastateltavista koki tietoisuustaitojen edis-

täneen jo olemassa olevia kehityssuuntia elämässä, osalle harjoittelu oli merkin-

nyt perustavanlaatuista elämäntavallista muutosta.  

Mielenkiintoisesti ja jopa yllättävästi haastateltavien eri lähtökohdista huo-

limatta tietoisuustaitojen harjoittamiseen liittyvissä kokemuksissa oli todella pal-

jon yhdenmukaisuutta, ja erot olivat pitkälti enemmän sävyissä kuin kategori-

oissa. Merkittävimmät erot esiintyivät luontaiseksi koetuissa ominaisuuksissa ja 

niiden harjoittelulle asettamissa lähtökohdissa. Esimerkiksi toisilla korostui 

aiempi tunne-elämän yliherkkyys, kun taas osalla tunne-elämän estyneisyys. 

Mielenkiintoisesti, oli ääripäähän kallistuminen mihin suuntaan tahansa, harjoit-

telu tuntui tasapainottavan sitä. Esimerkiksi yliherkkyyttä kokeneet ilmaisivat 

harjoittelun tuoneen jämäkkyyttä tunne-elämään, kun taas aikaisemmin vähem-

män tunneyhteyttä kokeneet kokivat kehoyhteyden ja tunne-elämän heräämistä. 

Toinen mielenkiintoinen seikka oli, että usein ne asiat minkä parissa harjoitte-

lussa oli eniten koettu haasteita, niihin liittynyt kasvanut taidokkuus koettiin 

usein myös harjoittelun suurimmiksi hyödyiksi. Kaksi pidempään harjoittanutta 

haastateltavaa erosivat myös hieman muista haastateltavista nostamiensa teemo-

jen suhteen. Heidän harjoituspolkunsa oli kulkenut enemmän itämaisten viisaus-
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perinteiden kuin länsimaisen mindfulnessin viitoittamana. Toisin kun länsimai-

sempaa polkua seuranneilla, heidän haastatteluissaan viisausperinteille ominai-

semmat teemat esimerkiksi tietoisuuden syvemmästä tutkimisesta ja henkisyy-

destä nousivat esiin. 

Koulumaailmassa tietoisuustaitojen merkitys nähtiin pitkälti yhdenmukai-

sesti toimivana mahdollisuutena tukea oppilaiden hyvinvointia, läsnäoloa, rau-

hoittumista ja keskittymistä. Edeltävät nähtiin haastateltavien mukaan kaiken 

oppimisen ja koulutoiminnan perustana. Tietoisuustaidoilla koettiinkin olevan 

merkityksellisiä mahdollisuuksia tämän perustan tukemisessa, minkä vuoksi 

niille nähtiin suuri merkitys joko omana oppinaineenaan tai osana suurempaa 

hyvinvointitaitojen aihekokonaisuutta. Opettajan oman harjoittelun ja osaamisen 

tärkeys korostui lähes kaikilla haastateltavista. Seuraavaksi tarkastelen tutki-

muksen tuloksia tarkemmin tutkimuskysymysten valossa, peilaten niitä myös 

aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen. 

7.1 Opettajien kokemukset tietoisuustaitojen harjoittamisesta 

Opettajien kokemukset tietoisuustaitojen harjoittamisesta näyttäytyivät kehitys-

prosessina, jota voisi kuvata monipuolisen taidokkuuden mahdollistamana siir-

tymänä stressistä rauhaa ja hyvinvointia kohti. Kehitysprosessin taustalla voi-

daan tulkita olevan varsinaisten muodollisten menetelmien oppiminen sekä nii-

den käyttöön olennaisina osina kuuluvat hyväksynnän, myötätunnon ja lempey-

den värittämien asenteiden omaksuminen. Samalla kun rauhaa, läsnäoloa, jous-

tavuutta ja hyvinvointia tukevien kykyjen koettiin kehittyneen, niiden vaalimi-

nen koettiin myös entistä arvokkaammaksi. Näiden prosessien taustalla voisi siis 

nähdä positiivisen kehän, jossa kasvanut taidokkuus ja arvostus ruokkivat toisi-

aan. Edeltävän suhteen voidaan nähdä paljon yhtäläisyyksiä aikaisemmin esitel-

lyn Shapiron ja kumppaneiden (2006) teoreettisen mallin kanssa. 

Mallin mukaan intentionaalinen tarkkaavaisuuden suuntaaminen nykyhet-

keen hyväksyvästi ja myötätuntoisesti edistää perspektiiviä muuttavaa oival-
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lusta, jonka myötä harjoittelija kykenee irtautumaan ehdollistuneesta prosessoin-

nistaan (Shapiro ym., 2006). Tämän myötä harjoittajan toimijuuden kannalta kes-

keiset itsesäätelyn ja psykologisen joustavuuden mahdollisuudet kasvavat (Sha-

piro ym., 2006). Vastaava perspektiivin muutos ja sen seuraukset näkyivätkin 

läpi aineiston kokemuksina, joissa tiedostamattomasta tuli tiedostettua ja nega-

tiiviseksi koettu reaktiivisuus väistyi tahdonalaisemman itsesäätelyn ja toimijuu-

den tieltä. Shapiron ja kumppaneiden (2006) mukaan oivallukseen liittyy myös 

arvojen kirkastuminen. Kuten edellä mainittiin, tämä näkyi myös haastateltujen 

opettajien kokemuksissa. 

Haastateltavien kokemuksia voidaan tarkastella hyvin myös Youngin 

(2016) tietoisen läsnäolon komponenttien kautta. Youngin (2016) määritelmän 

mukaan tietoiseen läsnäoloon kuuluu keskeisesti 1) keskittymisen, 2) aistillinen 

kirkkauden sekä 3) tyyneyden komponentit. Nämä komponentit sekä niihin liit-

tyvät kokemukset ja kehitys ilmenivät selvästi läpi aineiston. Opettajat kuvasivat 

kokevansa enemmän tarkkaavaista läsnäoloa niin vuorovaikutuksessa, työtehtä-

vissä kuin arjen askareissakin. Suurin osa ilmaisi myös kirkkaammasta havain-

noinnista, tunteiden tunnistamisesta sekä eksplisiittisesti aistien kirkastumisesta. 

Ennen kaikkea haastateltavat ilmaisivat tyyneyden kokemusten eli kyvyn pitäy-

tyä rauhallisena ja ei-reaktiivisena kasvaneen merkittävästi. 

Laajemmin tarkasteltuna opettajien tietoisuustaitojen harjoittamiseen liitty-

vät kokemukset olivat hyvin pitkälti linjassa tutkimuskirjallisuudessa ilmenevän 

sosio-emotionaalisen hyvinvoinnin, elämäntyytyväisyyden, stressinhallinnan, 

työssä jaksamisen (Emerson ym., 2017; Seema & Säre; Zarate ym., 2019) sekä tun-

netaitojen parantumisen osalta (Schussler ym., 2016; Taylor ym., 2016). Erityisen 

huomionarvoinen on yhtäläisyys Puolakanahon ja kumppaneiden (2016) tutki-

mustulosten kanssa, jossa mindfulness-pohjainen interventio oli selvästi vaikut-

tanut työuupumukseen sekä terapeuttisesti että ennaltaehkäisevästi. Useat tähän 

tutkimukseen osallistuneista olivat hakeutuneet tietoisuustaitojen pariin juuri 

työperäisen uupumuksen vuoksi ja saaneet niistä myös merkittävää apua. 
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 Peilaamalla tutkimusaineistoa Roeserin (2016) malliin (ks. kuvio 1), opetta-

jien ilmaisuissa esiintyi vastaavanlaista kehityskulkua: Tietoisuustaitojen harjoit-

tamisen koettiin kasvattaneen tietoisen läsnäolon taitoja ja asenteita, joiden vuo-

rostaan koettiin parantaneen hyvinvointia, resilienssiä, työhön osallistumista 

sekä siten oppilaan ja opettajan välistä vuorovaikutusta ja luokan ilmapiiriä. 

Roeserin (2016) mallissa (ks. kuvio 1) esiintyvän oppilaan motivaation ja osallis-

tumisen suhteen ei voida tämän aineiston perusteella tehdä johtopäätöksiä. 

Vaikka viisautta ei eksplisiittisesti mainittu haastatteluissa kuin muutaman 

kerran, voidaan mielestäni silti tulkita tietoisuustaitojen harjoittamisen edistä-

neen myös viisauden kehittymistä. Aineistossa tämä esiintyi ilmaisuina parantu-

neesta ongelmanratkaisukyvystä esimerkiksi sosioemotionaalisesti haastavissa 

tilanteissa sekä moninäkökulmaisuuden, itsetietoisuuden ja -tuntemuksen, tun-

netaitojen ja myötätunnon kasvussa. Ardeltin (2003) malliin peilaten voidaankin 

tulkita opettajien kokeneen kehitystä viisauden kognitiivisessa, affektiivisessa ja 

reflektiivisessä ulottuvuudessa. Myös arvon antamisen merkitys viisaudessa 

(Ackoff, 1989; Vervaeke & Ferraro, 2013) näkyi selvästi opettajien antaessa mer-

kittävästi enemmän arvoa asioille, jotka tukivat niin omaa kuin toistenkin hyvin-

vointia sekä laajemmin elämässä pärjäämistä. Käytännössä viisauden ilmentymi-

nen näkyikin kasvaneissa tavoissa elää ja työskennellä tavoilla, jotka tukivat 

omaa ja toisten kukoistamista sekä vähensivät stressiä, reaktiivisuutta, ahdis-

tusta tai yksinkertaisesti kärsimystä. Viisausperinteiden näkökulmasta tutkimat-

tomat, tiedostamattomat tai taitamattomat teot ovat suurimpia esteitä viisaudelle 

(Kabat-Zinn, 2003; Vervaeke & Ferraro, 2013). Voidaankin siis tulkita, että juuri 

itseään tutkimalla, tiedostamalla ja uusia taitoja kehittämällä opettajat poistivat 

esteitä viisauden kehittymisen ja sen ilmentymisen tieltä.   

7.2 Opettajien antamat merkitykset tietoisuustaidoille koulu-

maailmassa 

Tutkimusaineiston perusteella opettajat näkivät tietoisuustaidoilla merkityksel-

lisen aseman koulussa niin oppilaiden kuin opettajienkin hyvinvoinnin, läsnä-
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olon, keskittymisen ja rauhallisuuden tukemisessa. Edeltävät nähtiin perusta-

vanlaatuisiksi edellytyksiksi oppimiselle ja yleisesti koko koulutoiminalle. Opet-

tajat pitivät merkityksellisenä, että koulussa näitä edellytyksiä sekä niihin liitty-

viä taitoja voidaan systemaattisesti tukea ja opettaa. Tietoisuustaitojen merki-

tystä ei nähty olennaiseksi vain yksilön, vaan laajemmin koko luokka- ja koulu-

yhteisön kannalta. Vahvimmin tämä painottui positiivisen luokkailmapiirin suh-

teen, jonka tukemisessa tietoisuustaitojen merkitys nähtiin suureksi. Opettajien 

omat positiiviset kokemukset olivat todennäköisesti tämän merkityksen näkemi-

sen taustalla. Myös tutkimuskirjallisuudessa on havaittu opettajan tietoisuustai-

tojen harjoittamisella olevan yhteyttä selvästi parantuneeseen luokkailmapiiriin 

(Flook ym., 2013).  

Peilaamalla opettajien antamia merkityksiä koulumaailmassa ilmenevään 

instrumentaaliseen ja kontemplatiiviseen diskurssiin (Ergas, 2015; ks. Weare, 

2019), molemmat näkökulmat olivat edustettuina. Instrumentaalisempi diskurssi 

oli painottuneempi ja sitä edustivat hyvinvointia ja oppimista tukevien työkalu-

jen opettamiseen liittyvät ilmaisut. Tietoisuustaitojen merkitys mahdollisena hy-

vinvoinnin lisääjänä oli erityisen korostunut sekä inhimillisestä että oppimisen 

näkökulmasta. Tietoisuustaidoissa nähtiin potentiaalia opettaa sellaisia laaja-

alaisia taitoja, joita tarvitaan kaikkialla elämässä. Erityisen merkitykselliseksi tie-

toisuustaidot nähtiin sellaisten oppilaiden kannalta, joille esimerkiksi keskitty-

minen ja rauhoittuminen on haastavaa. Tutkimuskirjallisuuden valossa tietoi-

suustaitojen harjoittaminen voikin tukea juuri edeltävien haasteiden kanssa pai-

nivia lapsia ja nuoria (Cairncross & Miller, 2020; Lee ym., 2017; Weckman ym., 

2020). Opettajat näkivät tietoisuustaidoilla yksittäisiä interventioita merkittä-

vämmän roolin osana koulutusta. Tähän liittyvät ilmaisut painottivat usein ko-

konaisvaltaisempaa koulutusta, ja joissain tapauksissa myös olemassa oleville 

pedagogisille suunnille kaivattiin laajempaa muutosta. Nämä näkökulmat olivat 

lähempänä kontemplatiivista diskurssia. Instrumentaalisen diskurssin painottu-

mista voidaan pitää ymmärrettävänä, sillä se on nykyisellään yleisin viitekehys 

oppilaille ja opettajille kohdennetuissa koulutusohjelmissa. 
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7.3 Tutkimuksen luotettavuus ja arviointi 

Arvioidessa tämän tutkimuksen onnistumista tutkimuskysymyksiin vastaami-

sessa, on tutkimus arvioni mukaan antanut monipuolisen kuvan opettajan tietoi-

suustaitojen harjoitteluun liittyvistä kokemuksista. Koulumaailman merkityk-

sien suhteen tutkimuskysymykseen vastaaminen on suppeampaa, joskin arvioni 

mukaan hyvin yleiskuvaa kartoittavaa. Tämän tutkimuksen tarkoitus on ollut 

ennen kaikkea ilmiötä kuvaava ja on olennaista huomioida, että tutkimuksen tu-

lokset eivät ole suoraan verrannollisia muiden tutkimusten kanssa. Jo fenomeno-

logis-hermeneuttisen tutkimusotteen näkemys yksilön kokemuksesta uniikkina 

(Laine, 2015, s.40) luo tälle perustavanlaatuisen rajoitteen. Myöskin eri tutkimus-

ten välillä esiintyvät käsitteiden määritelmälliset erot ja niistä pohjautuvat mit-

tauserot asettavat rajoituksia johtopäätösten tekemiselle. Tämän tutkimuksen tu-

loksia arvioidessa on myös tärkeää huomioida niiden vahvasti tulkinnallinen 

luonne, johon oma esiymmärrykseni on väistämättä vaikuttanut jo tutkimuspro-

sessin alkuvaiheista alkaen. Olen kuitenkin fenomenologis-hermeneuttiselle tut-

kimusotteelle ominaisesti pyrkinyt systemaattisesti irtautumaan analyysin ai-

kana omista ennakkokäsityksistäni ja tulkitsemaan aineistoa mahdollisimman 

paljon haastateltavien näkökulmasta (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.127). 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole yksiselitteisiä 

ohjeita, eikä sitä voida täysin arvioida määrälliselle tutkimukselle ominaisten re-

liabiliteetin ja validiteetin mukaisesti (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 160–163). Tässä 

tutkimuksessa olennaisimpina arviointikriteereinä voidaan pitää uskottavuutta 

ja siirrettävyyttä. Uskottavuus vastaa kysymykseen missä määrin tutkijan käsit-

teellistäminen ja tulkinta vastaavat tutkittavien käsityksiä (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, s. 162). Tätä voidaan toki jossain määrin rinnastaa validiteettiin eli onko 

tutkittu sitä mitä on luvattu (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.160). Tutkimuksen 

uskottavuuden kannalta positiivisena voidaan pitää haastattelujen lopussa usein 

esiintyneitä ilmaisuja siitä, että olin haastateltavien mukaan ymmärtänyt heitä 

hyvin. Myös aineistolähtöisen analyysin voidaan tässä tapauksessa nähdä uskot-

tavuutta lisäävänä. Tässä tutkimuksessa uskottavuuden suhteen merkittävin ra-
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joite ilmenee tulosten raportoinnissa, joissa yksilön kokemus väistämättä sulau-

tuu osaksi isompaa kokonaisuutta ja tekemääni synteesiä. Tämän suhteen kykyni 

nähdä mitä aineistossa todella on sekä jäsennys- ja kirjoitustaitoni vaikuttavat 

siihen, miten uskottavasti aineisto on esitetty. 

Siirrettävyys vuorostaan vastaa kysymykseen missä määrin tulokset ovat 

tietyin ehdoin siirrettävissä toiseen kontekstiin (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.160). 

Siirrettävyyden suhteen on tehtävä seuraavia huomioita: Todennäköisesti juuri 

harjoittelun voimakkaasti koettu positiivisuus on vaikuttanut merkittävästi sii-

hen, että haastateltavat ovat ylipäänsä hakeutuneet haastatteluun. On myös olen-

naista tiedostaa, että jokainen haastateltava oli käynyt vähintään yhden tietoi-

suustaitoihin liittyvän kurssin, jonka aikana oli myös intensiivisempää harjoitte-

lua. Useat haastateltavat nostivat positiivisia kokemuksia taitavan ohjaajan 

kanssa, mikä on varmasti osaltaan vaikuttanut myös tietoisuustaitojen ydinsisäl-

töjen oppimiseen. Kaikki haastateltavat olivat siis osallistuneet kokonaisvaltai-

siin harjoitusohjelmiin, jotka kuvausten perusteella olivat myös laadukkaasti to-

teutettuja. Tietoisuustaitojen harjoittaminen ei ollut haastateltaville vain yksittäi-

sen metodin toistamista, vaan integroitunut laajemmin osaksi elämää. Edeltävä 

on olennaista huomioida, sillä tutkijoiden keskuudessa vallitsee vahva näkemys 

siitä, että harjoittelun määrällä, laadulla ja elämään soveltamisella on perustava-

nalaatuinen vaikutus harjoittelusta saataviin hyötyihin (Crane ym., 2016; Kabat-

Zinn, 2003; Roeser, 2016). Siirrettävyyden ja tutkimuksesta tehtävien johtopää-

tösten suhteen tulisikin huomioida tutkittavien erityislaatuisuus sekä näiden 

harjoitteluun liittyvä määrä ja laatu.  On todennäköistä, että vastaavanlaisia tu-

loksia esiintyisi myös toisissa konteksteissa, mikäli tutkittavien harjoittelun 

määrä ja laatu olisivat saman kaltaisia kuin tässä tutkimuksessa. Siirrettävyyden 

suhteen on myös huomioitava, että kaikki haastateltavat olivat naisia. 

Siinä missä haastateltavien erityislaatuisuus asettaa tuloksista tehtäville 

johtopäätöksille rajoitteita, esiintyy tässä myös tutkimuksen suurin vahvuus. 

Opettajien pitkäaikaiseen tietoisuustaitojen harjoitteluun liittyvien kokemusten 

laadullinen tutkiminen on ollut maailmalla vähäistä ja Suomessa olematonta. Tä-

män tutkimuksen merkittävin anti onkin sellaisten tietoisuustaitoihin liittyvien 
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kokemusten, merkitysten ja transformatiivisten prosessien näkyväksi tekeminen, 

jotka ovat jääneet monien aikaisempien tutkimusten ulkopuolelle. Tutkimuksen 

tulosten voidaan nähdä kasvattavan entuudestaan lupaavaa tutkimuspohjaa tie-

toisuustaitojen monipuolisista mahdollisuuksista hyvinvoinnin, itsesäätelyn ja 

siten kokonaisvaltaisemman toimijuuden tukemisessa. Omistautuneen harjoitte-

lun ja laadukkaan ohjauksen merkitys on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää huomi-

oida, sillä vastaavanlaisia tuloksia tuskin voidaan odottaa, jos tietoisuustaitoja ei 

harjoiteta säännöllisesti tai niihin liittyvä ohjaus ja oppiminen ovat laadullisesti 

heikkoa.  

Tämä tutkimus voikin antaa suuntaa tuleville tutkimuksille tietoisuustaito-

jen vaikuttavammasta ja moniulotteisemmasta potentiaalista. Tulevaisuudessa 

tutkimuksiin olisikin merkityksellistä tuoda määrällisten tutkimustapojen ohelle 

kyselylomakkeita syvällisempiä laadullisia lähestymistapoja ja lyhyiden inter-

ventiotutkimusten lisäksi pitkäaikais- ja jatkotutkimuksia. Tutkimuksissa tulisi 

myös kiinnittää huomiota tietoisuustaitoihin liittyvän opetuksen ja harjoittelun 

laatuun sekä määrään, sillä niillä on keskeinen vaikutus saavutettujen hyötyjen 

osalta. Tämä on myös erityisen olennaista huomioida pohdittaessa yleisemmin 

tietoisuustaitojen merkitystä koulumaailmassa. Kouluun sijoittuvissa tutkimuk-

sissa on havaittu selvästi, että vahvemmat ja pysyvämmät vaikutukset vaativat 

säännöllistä harjoittelua (Volanen ym., 2020; Waters ym., 2015). Mikäli tietoisuus-

taitojen merkitys koulumaailmassa konkretisoituu lähinnä lyhyisiin interventioi-

hin, voidaan niiltä todennäköisesti jatkossakin odottaa vain matalan efektikoon 

tuloksia.  

Koulumaailmassa tietoisuustaidot voivat vähimmilläänkin tarjota niin 

opettajille kuin oppilaillekin niitä hyvinvoinnin, toiminnanohjauksen, itsesääte-

lyn keinoja, joita on läpi kouluhistorian vaadittu, mutta ei systemaattisesti ope-

tettu. Näiden taitojen kehittäminen on perusteltua juuri niiden perustavanlaatui-

suuden ja kauaskantoisten vaikutusten vuoksi (ks. Blair & Diamond, 2008; 

McClelland & Cameron, 2011). Itsesäätelyn, toiminnanohjauksen ja sosioemotio-

naaliset taidot kun pysyvät ja vaikuttavat läpi tämän elämän, siinä missä akatee-
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minen tieto unohtuu ajan myötä. Opettajien on kuitenkin ensin itse opittava näi-

den taitojen kehittämistä ennen kuin niitä voidaan laadukkaasti opettaa oppi-

laille ja tietoisuustaitojen harjoittaminen voikin tarjota tälle oivan väylän. 

Siinä missä tietoisuustaitojen instrumentaaliset hyödyt ovat arvokkaita ja 

niiden osoittaminen välttämätöntä koulumaailman näkökulmasta, avautuu har-

joittamisen koko potentiaali kuitenkin vasta, kun niiden merkitystä tarkastellaan 

laajemmasta metapedagogisesta ja yhteiskunnalliset rakenteet huomioivasta eet-

tis-filosofisesta näkökulmasta (Ergas, 2015; Weare, 2019). Vaikka tietoisuustaitoja 

harjoittamalla yksilö voikin merkittävästi kasvattaa itsesäätelyn ja stressinhallin-

nan taitojaan, täytyy samalla tarkastella kriittisemmin niitä kulttuurisia raken-

teita, jotka sekä aiheuttavat että ylläpitävät stressiä.  Tämä on tärkeää, jotta tie-

toisuustaitojen harjoittelu ei taannu vain yksilön vastuuttamiseksi ja rakenteel-

listen oireiden hoitamiseksi (Pulkki & Saari, 2014). Tässä tutkielmassa tietoisuus-

taitoja on tarkasteltu ensisijaisesti yksilön näkökulmasta, joskin niiden perimmäi-

nen merkitys syntyy juuri yksilön ylittävästä näkökulmasta. Tietoisuustaitojen 

harjoittaminen voi olla itsensä kehittämistä, mutta yhtä lailla myös itsestä kehit-

tymistä. Tämä on perustavanlaatuisesti osa ihmisen henkistä kasvua ja sitä mitä 

voidaan kutsua viisaudeksi. 

Näin lopuksi sanottakoon, että VUCA-maailma on tuskin kääntymässä en-

nustettavampaan, hallittavampaan, tasaisempaan tai selkeämpään suuntaan. 

Tällaisessa maailmassa navigointi ja olennaisen löytäminen vaatii kasvavissa 

määrin mielen kirkkautta, tyyneyttä, tarkkaavaisuutta ja viisautta. Näin ollen 

opettajien ja koulutuksen merkitys ei korostu vain suunnan näyttämisessä, vaan 

myös suunnan löytämistä helpottavien työkalujen sekä niiden käyttöön liittyvän 

viisauden opettamisessa. Tämä kaikki voi lähteä tietoisen hyväksyvän läsnäolon 

systemaattisesta kehittämisestä. Helsingin Paasikivenaukiolla sijaitsevan presi-

dentti J.K. Paasikiven muistokiveen ikuistettu lainaus tiivistää edeltävän olennai-

sesti: ”Kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen.”  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelurunko 

Taustoitus 

Miten ja miksi päädyit tietoisuustaitojen pariin? 

Millaisia [metodi, kesto, päivänaika, paikka, säännöllisyys] harjoituksia olet tehnyt? 

Millaisia ensikokemukset harjoittelun parissa olivat? 

Millaisia odotuksia sinulla oli harjoittelun suhteen? 

Mikä harjoittelussa on ollut yllättävää? 

Kokemuksista yleisesti 

Minkälaisia kokemuksia sinulla on ollut varsinaisen harjoittelun aikana? 

Minkälaisia kokemuksia sinulla on ollut harjoittelun ulkopuolella? 

Millainen merkitys tietoisuustaidoilla on elämässäsi? 

Kokemuksista tarkemmin 

Mitä läsnäolo sinulle tarkoittaa? Entä poissaolo? 

Minkälaisia havaintoja tietoisuustaitojen harjoittaminen on tuonut omasta mielestä? 

Onko suhtautuminen [useimmiten haastattelun mainitsemaan asiaan, esim. identiteetti, 

tunne-elämä, ihmissuhteet] muuttunut? 

Tuleeko mieleen käytännön tilanteita, joissa on voinut huomata eron entisen ja nykyisen 

välillä? 

Onko harjoittelussa ilmennyt haasteita? Millaisia? 

Onko harjoittelu näkynyt arvomaailmassasi? 

Koulumaailmassa 

Miten harjoittelu on näkynyt työelämässä (oma ja toisten perspektiivi)? Onko harjoittelu 

vaikuttanut työssä suoriutumiseen? 

Oletko harjoitellut oppilaiden kanssa? Miten he ovat ottaneet vastaan? Millä tavalla yh-

teinen harjoittelu on näkynyt [yhteisö ja luokkatasolla]? 

Millaisen merkityksen koet tietoisuustaidoilla koulumaailmassa? 

Mitä edellytyksiä näet tietoisuustaitojen koulumaailmaan viemisellä koulumaailmaan? 

Millaisia haasteita? Miten näitä haasteita voidaan ylittää? 

Nouseeko vielä jotain mitä haluaisit sanoa tai korostaa tietoisuustaitojen merkityksestä 

henkilökohtaisessa elämässäsi tai yleisemmin? 
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Liite 2. Esimerkkejä koodeista 

No tavallaan se kiire loppuu tai jotenkin niin kuin haluan sen kiireen katkaista, koska se 
no nyt etä-aikana se ei ole ehkä niin paha kuin silloin aikaisemmin, mutta tavallaan 
niinku se semmoinen tunne siitä, että pitäisi joutua ja pitäisi ehtiä. Niin sen niinku haluaa 
poikki, että nyt on sitten vapaata ja nyt lähdetään sitten muihin kuvioihin että. 

Koodit: irtipäästäminen, kiire 

No kyllä mä oon ajatellu, että mä oon semmonen niinku huolehtijatyyppi. Ja murehdin 
liikaakin asioista ja huolehdin liikaa asioista Niin tavallaan se että nyt on näin että tilanne 
on tämä ja mun ei tarvii niinku etukäteen miettiä 10 eri vaihtoehtoa. Esimerkiksi vaan 
että mä voin keskittyä nyt siihen tähän hetkeen tai minun ei tarvitse muistella, että kun se 
meni pieleen silloin viime viikolla vaan. Vaan oikeasti on niin kuin just yrittänyt sitä elää, 
että tämä nyt on näin ja asiat järjestyy ja mun ei tarvi niinku välttämättä miettiä niitä 10 eri 
vaihtoehtoa, että entäs jos? 

Koodit: huolehtiminen, luottamus, läsnäolo, ymmärrys omasta mielestä, uusi tapa suh-

tautua, mieli tulevassa tai mennessä 

Ehkä merkittävimmät hyödyt ollut irti päästämisen taidon kehittyminen, tämmöinen it-
semyötätunnon kehittyminen. Ja nimenomaan se hyväksyä puoli siinä läsnäolossa. Ne on 
ne tärkeimmät, että se elämä pyörii samalla tavalla, mutta se oma suhtautuminen sitten 
siihen elämään ja arkeen. Et irti päästäminen ja tää tämmöinen myötätunto merkittäväm-
mät tässä. 

Koodit: myötätunto, hyväksyntä, harjoittelu: vaikutus, läsnäolo, irtipäästäminen, uusi 

tapa suhtautua  

Niin kyllä se mun mielestä se on, että meillä menee paljon hukkaan, että jos ei me olla 
niinku läsnä omassa itsessä, omassa elämässä, että me vaan jotenkin suoritetaan sitä ja 
ollaan läsnä toisille ihmisille, mutta tuota mutta sitten ei niin kuin itselle. 

Koodit: läsnäolo, itsensä kuuntelu, elämä menee ohi, vuorovaikutus: kohtaaminen, ih-

misyys 

No se oikeastaan liittyy ihan siihen, että jos mä mietin vaikka keho skannausta, keho me-
ditaatiota. Siellä lähdetään usein tuolta just tuntemuksista, niin en mä saanut oikein mis-
tään kiinni niinku et en mä tuntenut kehossa mitään aistimuksia, että oli tosi vaikea. Ta-
vallaan mennä siihen, että mä en ajattele sitä vaikka sitä varvasta tai jalkaa vaan se että 
mitä mä tunnen tai aistin siellä kun ei vaan aistinut oikein mitään. Et sitten jotenkin siellä 
vipassana kurssilla, kun sitä niin pitkään siinä alussa, kun aistitaan, mä oletan että ehkä 
tämä vipassana on sinullekin tuttua niin mä en selitä niitä sen enempää, mutta siis se, että 
kun tässä sitä hengitystä seurataan ja se kun herkistyy, niin sitten kun alkaa tunteakin 
niitä kehon aistimuksia ja muita niin sen jälkeenhän mindfulness on ollut paljon helpom-
paa kun mä. Niinku tunnistan ne ja sit just et varmaan ehkä sitten vipassanan kautta 
myös semmoinen irti päästäminen, että mä en takerru mihinkään kohtaan tai mihinkään 
tuntemuksiin, vaan mä sit osaan mennä eteenpäin ja. 

Koodit: herkkyys, oivallus, aistillinen huomiointi, vireystila, harjoittelu: merkittävä ko-

kemus, kehotietoisuus, irtipäästäminen 

 



100 
 

Ehkä semmoinen tunnetaitoihin liittyvää, että mäkin jään helposti ehkä vellomaan sit 
semmoisiin. Negatiivisiin tunteisiin tai jotenkin jää niitä ruokkimaan. Jää semmoisiin, 
niin sitten siitä ehkä pystyy niitäkin pysäyttää itsensä, että nopeammin pääsee jostain ti-
lanteesta sitten yli. Ei ainakaan ala tarinoimaan siitä, että pysyy faktoissa, että totta kai et 
jos on surua niin sitten suree ja käy ne tunteet läpi ja mut se et mä en lähde rakentele-
maan semmoisia mikä ei ole todellisuutta. 

Koodit: tunteen mukaan lähteminen, tunnetaidot, resilienssi, vellominen, todellisuus, 

tulkinta 

Joo ehkä jotenkin se, että se rutiini katoaa välillä. Ja sitä ei tule tehtyä niin se on elämän-
vaiheiden mukaan tavallaan sitten tietysti tulee niitä sellaisia, ettei sitten enää harjoita 
niin paljon. Tuntuu, että se jotenkin välttämättä mahdu mukaan siihen päivä. Totta kai 
on levoton, välillä se meditaatio ei ole helppoa eikä kukaan sitä väittänytkään. Mutta siis 
pääasiahan on kuitenkin sitä tekee sen. Oli helppoa tai vaikeata, niin se on olennaista, 
että tekee. 

Koodit: rutiini, harjoittelu: haasteet, levoton mieli, vähänkin riittää, ajan löytäminen 

No siis mun mielestä pitäisi olla ehdottomasti. Että kyllä tämmöisiä ihan jo ajatellaan 
ihan tämmöisiä rauhoittumiseen ja keskittymisen harjoituksia pitäisi opettaa lapsille tosi 
varhain. Että ne olisi ikään kuin et olisi myöskin sellainen mielenhallinnan ja mielen 
kanssa työskentelyn ihan työkalupakki. Josta voisi vetää sitä siihen sopivan niin kuin työ-
kalun kuin esimerkiksi vaikka viha, niinku todella meinaa lyödä yli, niin sitten osaisi 
mennä siihen toiseen huoneeseen ja vaan hengitellä 2 minuuttia ja sitten tulla takaisin. 
Ihan siis semmosia yksinkertaisia työkaluja mitä voitaisiin tarjota, ei niiden tarvii olla nyt 
niinkään ehkä tiukasti just meditaatiota nimeltään, mutta yleensäkin juuri tämmöistä 
mielen työskentelyä ja hallintaa.  

Koodit: merkitys koulumaailmassa, perusasiat, harjoittelu: oppilaiden kanssa, rauhoittu-

minen, hengitys, mielen kehittäminen, oppilas: hyöty 

No se ehkä just se, että se levollisuus tuli ihan eri tavalla. Ja se, että mitä enemmän teki 
niitä niin sitä enemmän tuli semmoinen ajatus, että huomasi asioita. Huomasi sellaisia 
asioita, mitä ei ehkä aikaisemmin huomannut, että hei että jo 5 vuotta kulkenut jonkun 
asian ohi vaikka metsässä ja sitten: hei ahaa että nyt tässä tämmöinenkin. Tiedätkö joten-
kin heräsi semmoinen se läsnäolo, se tuli tärkeäksi läsnäoloa et hei et ehkä siitä missä 
omaankin työhön saanut tosi paljon saanut. Että se läsnäolo, että minä olen läsnä tässä ja 
nyt, että mä en hötkyile joka paikkaa, että tämä on tärkeää, että mitä mä nyt teen ja huo-
maan nämä asiat, että kaikki muu on tuolla jossain muualla. Että se on tullu ja sitten se 
oma levollisuus. Et niinku mä sanoin niin paljon sitä pitäisi tehdä ja sitten se taas jotenkin 
kirkastaa ajatukset ihan eri tavalla. Mutta se, että asioiden näkeminen ihan eri tavalla, 
niin Moneen asiaan niin se on kyllä. Sitä ei uskoisi millainen voima sillä on kuitenkin sillä 
läsnäolon merkityksellä. 

Koodit: kirkkaus, rauhoittuminen, kiire, uusi tapa havainnoida, havahtuminen, 

läsnäolo, harjoittelu: vaikutus 
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Liite 3. Tietosuojalausunto  

Jyväskylän yliopisto 

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä tieteellisessä tutkimuksessa (tietosuojailmoitus EU 

(679/2016) 13, 14, 30 artikla)      

 

1. Tutkimuksessa Opettajien kokemuksia tietoisuustaitojen harjoittamisesta käsiteltävät 
henkilötiedot 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää luokan- ja aineenopettajien kokemuksia tietoisuustai-

tojen harjoittamisesta. Kokemuksia selvitetään puoli-strukturoidun teemahaastattelun avulla. 

 

Haastattelututkimuksen aikana sinulta kerätään seuraavia tutkimuksessa käsiteltäviä henkilö-

tietoja: sukupuoli, koulutustausta, työkokemus, tietoisuustaitojen harjoittelukokemus sekä 

teemaan liittyvät haastatteluvastauksesi. 

 

Sinusta kerätään äänitallenne, joka hävitetään välittömästi litteroinnin jälkeen.  

 

Tähän tietosuojailmoitukseen on annettu suora linkki sekä tutkimuksen kyselyviestissä että 

sähköpostilla tutkittavalle.  

 

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste tutkimuksessa/arkistoinnissa 
 

Käsittely on tarpeen tieteellistä tai historiallista tutkimusta taikka tilastointia varten ja se on 

oikeasuhtaista, sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen nähden (tietosuojain 4 

§:n 3 kohta) 

 

Henkilötietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle 

 

Tutkimuksessa tietojasi ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.  

 

Henkilötietojen suojaaminen 

 

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS 

30.11.2020 
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Henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitel-

maan ja tutkimuksella on vastuuhenkilö. Henkilötietojasi käytetään ja luovutetaan vain histori-

allista/ tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten (tilastointi) sekä 

muutoinkin toimitaan niin, että sinua koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille. 

 

Tunnistettavuuden poistaminen 

 

Suorat tunnistetiedot poistetaan suojatoimena aineiston perustamisvaiheessa (pseu-

donymisoitu aineisto, jolloin tunnistettavuuteen voidaan palata koodin tai vastaavan 

tiedon avulla ja aineistoon voidaan yhdistää uusia tietoja). 

 

Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot suojataan 

 

 ☒ käyttäjätunnuksella   ☒ salasanalla   ☒ käytön rekisteröinnillä    ☐ kulunvalvonnalla (fyysi-

nen tila) 

 ☐ muulla tavoin, miten: 

 

 

Tutkimuksesta on tehty erillinen tietosuojan vaikutustenarvio/tietosuojavastaavaa on kuultu 

vaikutustenarvioinnista 

☐  Kyllä ☒ Ei, koska tämän tutkimuksen vastuullinen johtaja on tarkastanut, ettei vaikutus-

tenarviointi ole pakollinen. 

 

Tutkijat ovat suorittaneet tietosuoja ja tietoturvakoulutukset 

 

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 

Tutkimusrekisteri hävitetään (06/2021 mennessä)  

 

Rekisterinpitäjä(t) ja tutkimuksen tekijät 

 

Rekisterinpitäjä on se, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsitte-

lyn tavoitteet ja keinot organisaatio(t) tai henkilö(t) sekä vastaa henkilötietojen käsittelyn lain-

mukaisuudesta.  
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Tämän tutkimuksen rekisterinpitäjä on: 

 

Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. 

Vaihde (014) 260 1211, Y-tunnus 0245894-7. Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaava: 

tietosuoja(at)jyu.fi, puh. 040 805 3297.  

 

Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Lauri Häggman, +xxx, laerhagg@student.jyu.fi  

Tutkimuksen ohjaaja: Minna Torppa, OKL/Jyväskylän yliopisto, +xxxx, minna.p.torppa@jyu.fi 
Tutkimuksen suorittaja: Lauri Häggman 
 

Rekisteröidyn oikeudet 

 

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla) 

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu 

suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen 

sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

 

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla) 

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitel-

lään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. 

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla) 

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää nii-

den oikaisua tai täydennystä. 

 

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla) 

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tietyissä tapauksissa. Oikeutta tietojen 

poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsitte-

lyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa. 

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla) 

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa kuten, jos kiistät 

henkilötietojesi paikkansapitävyyden. 

 

mailto:tietosuoja@jyu.fi
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Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla) 

Sinulla on oikeus saada toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneel-

lisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se 

on mahdollista ja käsittely suoritetaan automaattisesti. 

 

Oikeuksista poikkeaminen 

Tässä kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuk-

sessa ja Suomen tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteel-

lisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vai-

keuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 

 

Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko 

 

Tutkimuksessa henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tutkimuksessa 

henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksiesi arviointi, ts. 

profilointi vaan henkilötietojasi ja ominaisuuksia arvioidaan laajemman tieteellisen tutkimuk-

sen näkökulmasta. 

 

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen 

Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuoja-
vastaavaan. Kaikki oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt toimitetaan Jyväskylän yliopis-
ton kirjaamoon. Kirjaamo ja arkisto, PL 35 (C), 40014 Jyväskylän yliopisto, puh. 040 805 3472, 
e-mail: kirjaamo(at)jyu.fi. Käyntiosoite: Seminaarinkatu 15 C-rakennus (Yliopiston pääraken-
nus, 1. krs), huone C 140. 

Tietoturvaloukkauksesta tai sen epäilystä ilmoittaminen Jyväskylän yliopistolle 

https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/ilmoita-tietoturvaloukkauksesta 

 

Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle 

valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tie-

tosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu. 

 

Tietosuojavaltuutetun toimiston ajantasaiset yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/etusivu 
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Liite 4. Tutkimustiedote 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA       

Tutkimuksen nimi ja rekisterinpitäjä 

 

Opettajien kokemuksia tietoisuustaitojen harjoittamisesta. Rekisterinpitäjä: Jy-

väskylän yliopisto 

 

Pyyntö osallistua tutkimukseen 

 

Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tutkitaan opettajien kokemuksia 

tietoisuustaitojen harjoittamisesta. Sinua pyydetään tutkimukseen, koska sovit 

tutkimuksen kohderyhmään. Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja siihen osallistu-

mista. Liitteessä on kerrottu henkilötietojen käsittelystä. 

 

Tutkimukseen osallistuminen edellyttää, että haastateltava on toiminut joko luo-

kan-, aineen tai erityisopettajana sekä harjoittanut tietoisuustaitoja säännölli-

sesti. 

 

Mukaan pyydetään yhteensä noin 12 tutkittavaa. 

 

Vapaaehtoisuus 

 

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit milloin tahansa kiel-

täytyä vastaamasta kysymyksiin, osallistumasta tutkimukseen tai keskeyttää 

osallistumisen. 

 

Tutkimuksen kulku 

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS 

8.1.2021 
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Tutkimuksen aineistonkeruu toteutetaan puoli-strukturoituna teemahaastatte-

luna. Haastattelu toteutetaan etänä. Haastattelussa kysellään yleisesti tietoi-

suustaitojen harjoittamiseen liittyvistä kokemuksista sekä niiden mahdollisista 

vaikutuksista työ- ja arkielämässä. Haastattelun kesto on noin 45-60 minuuttia. 

 

Tutkimuksen kustannukset  

 

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.  
  

Tutkimustuloksista tiedottaminen ja tutkimustulokset 

 

Haastatteluaineisto litteroidaan, jonka jälkeen sille tehdään laadullinen sisäl-

lönanalyysi. Saatuja tuloksia käytetään osana opinnäytetyötä. Halutessaan haas-

tateltavalle ilmoitetaan opinnäytetyön valmistuttua.  

Tutkittavien vakuutusturva 

 

Tutkittavan on hyvä olla tietoinen siitä, että Jyväskylän yliopiston 

henkilökunta ja toiminta on vakuutettu. Vakuutus sisältää potilasvakuutuksen, 

toiminnanvastuuvakuutuksen ja vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen. 

Tutkimuksissa tutkittavat (koehenkilöt) on vakuutettu tutkimuksen ajan 

ulkoisen syyn aiheuttamien tapaturmien, vahinkojen ja vammojen varalta. 

Tapaturmavakuutus on voimassa mittauksissa ja niihin välittömästi liittyvillä 

matkoilla. Tapaturman lisäksi korvataan vakuutetun erityisen ja yksittäisen 

voimanponnistuksen ja liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen 

venähdysvamma, johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa 

vammautumisesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajan 

venähdysvamman syntymisestä. Voimanponnistuksen ja liikkeen aiheuttaman 

venähdysvamman hoitokuluina ei korvata magneettitutkimusta eikä 

leikkaustoimenpiteitä. 

Lisätietojen antajan yhteystiedot 

Tutkimuksen toteuttaja: Lauri Häggman sp: laerhagg@student.jyu.fi puh: xxxx 

Tutkimuksen ohjaaja: Minna Torppa sp: minna.p.torppa@jyu.fi puh: xxx 
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