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1 Johdanto  

 
Tietoisuustaidot eli mindfulness voidaan määritellä tietoiseksi läsnäoloksi, joka 

kehittyy harjoituksen, meditaation kautta. Mindfulnessiin perustuvia sovelluksia, 

interventioita ja opetusta on tarjolla lääketieteen, psykologian, kasvatustieteen, 

työelämän ja liikunnankin sektoreilla (Kabat-Zinn 1990; Väänänen, Saari & 

Kortelainen, 2014). Tiedetään, että mindfulness vaikuttaa fyysisiin ja psyykkisiin 

ja psykologisiin oireisiin, mutta vähemmän tietoa on siitä, mikä on muutosten 

taustalla (Lehto 2014). Miten mindfulness vaikuttaa mieleen ja kehoon? Miksi 

kaikki harjoittelijat eivät koe vaikutuksia harjoittelusta? Miksi osalla vaikutukset 

ovat vain hetkellisiä ja miksi taas osa harjoittajista kokee mindfulnessin muutta-

neen heidän koko elämänsä? Mindfulness-harjoittelun hyödyistä on paljon tut-

kimustietoa, mutta vain vähän tietoa mindfulnessin oppimisprosessista 

(Monshat ym., 2013). Joitain tutkimuksia tietoisuustaitojen oppimisesta (esim. 

Juvakka, 2011; Monshat ym., 2013 ) on tehty, mutta tutkimuksen valtavirta kes-

kittyy tietoisuustaitomenetelmien kliinisiin käyttötarkoituksiin. Tietoisuustaitojen 

oppimisprosessi on haasteellinen (Kabat-Zinn, 1990; Klemola, 2013), koska 

opiskelijan on opittava uusia suhtautumistapoja, menetelmiä, teoreettista tietoa 

sekä tunnistettava meditaation filosofiset lähtökohdat. Esimerkiksi Helsingin 

humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutettava ja mindfulness-ohjaaja Ville Hus-

gafvel (25.11.2020) totesi tiedekulman luennollaan, että mindfulness-ilmiön mo-

ninaisuuden ymmärtäminen on tärkeää. Välineelliset näkökulmat mindfulnessis-

ta eivät ole ilmiön kokokuva, vaan osalle mindfulness on elämänmittainen polku 

filosofisine näkökohtineen.  

Oppiminen mahdollistuu vain, jos ajankohta oppimiselle on oikea ja oppiminen 

motivoivaa. Periaatteessa mindfulness-taitoja voi oppia kuka tahansa ja kyvyk-

kyys on luontaisesti meissä jokaisessa (Kabat-Zinn,1990; Klemola, 2013). Käy-

tännössä prosessi on haastava, koska ihminen toimii oman automaattiohjauk-

sensa varassa usein rutiininomaisesti ja uusien taitojen omaksuminen ei tapah-

du hetkessä (Kabat-Zinn 1990; Klemola 2013). Teoriatieto voi auttaa esimerkik-

si motivaation muodostumisessa, mutta taidot kehittyvät vain harjoittelemalla. 

Bishopin ym. (2004) mukaan oppiminen tapahtuu ilmeisesti psykologisena pro-

sessina erilaisten vaiheiden kautta.  
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Helsingin yliopistossa toteutettiin lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille 

kurssi ”Tietoisuustaidot ja hyvinvointi” keväällä 2020. Kurssi pohjautui Jon Ka-

bat-Zinn kehittämä Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) sekä Segal, 

Williams and Teasdale kehittämän Mindfulness-Based Cognitive Therapy 

(MBCT) menetelmiin. Opiskelijat kirjoittivat kurssin aikana oppimispäiväkirjoja ja 

-raportin, joissa he kertoivat millaisena oppimisprosessina he kurssin kokivat ja 

mikä oppimisessa oli merkityksellistä.  

Tavoitteeni on tutkia lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden oppimiskoke-

muksia mindfulnessista. Lähestyn tietoisuustaitojen oppimista prosessina, jossa 

opetellaan suuntaamaan tarkkaavaisuutta kehoon, tunteisiin ja ajatuksiin hy-

väksyvällä asenteella. Tarkastelen tietoisuustaitoharjoittelua stressinhallintame-

netelmänä, mutta myös ihmisenä kasvamisen ja muuttumisen mahdollistajana. 

Oppimisen tavoitteet ja motivaatio voivat muuttua oppimisprosessin kuluessa. 

Kun tietoisuustaidot kehittyvät, ihminen on myötätuntoisempi, tuomitsematto-

mampi ja enemmän tietoinen ajatuksistaan ja tuntemuksistaan (Williams & 

Penman 2017). Esimerkiksi Kabat-Zinn (1990) mukaan oppiminen tapahtuu 

mindfulnessin harjoittelemiseen sitoutumisella sekä informaaleissa että formaa-

leissa ympäristössä. Oppimiseen kuuluu yksilöllistä vaihtelua liittyen esimerkiksi 

persoonallisuustekijöihin, elämäntilanteeseen ja motivaatioon (Kabat-Zinn 

1990).  

Mindfulnessin harjoittaminen voi auttaa kehittymään monipuolisesti. Oman jak-

samisen kasvattamisen lisäksi terveydenhuollon ammattilaisen on pystyttävä 

kohtaamaan erilaisia potilaista erilaisissa tilanteissa (Raevuori, 2016). Koivisto 

& Melartin (2014) korostavat myös, että asiantuntijan avoimuus ja kyky tunnis-

taa, mihin hän itse reagoi, voivat johtaa tyyneyteen ja kykyyn hyväksyä. Tämä 

tarkoittaa aktiivista läsnäoloa vaikeiden tapahtumien äärellä. Ammatilliseen 

yleissivistykseen kuuluu perehtyneisyys myös ihmisenä kasvamisen menetel-

miin. Menestyksellinen osallistuminen tulevaisuuden yhteiskuntaan vaatii 

monipuolisia valmiuksia, älyllistä ja moraalista kypsyyttä. OECD, taloudellisen 

yhteistyön ja kehityksen järjestö kuvaa raportissaan myös aikuisuudessa 

tarvittavia tulevaisuuden taitoja. Listalla ovat kognitiiviset ja teknologiset taidot, 

mutta myös intrapersoonalliset eli itsensä ymmärtämisen taidot sekä 

interpersoonalliset eli toisten ymmärtämiseen liittyvät taidot (OECD 2013, 45.) 
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Tietoisuustaitojen oppimisesta pitäisi saada tutkimustietoa, koska se on edelly-

tys systemaattiselle opettamisen kehittämiselle, kurssimuotoisille opetustilanteil-

le ja oppimisen ymmärtämiselle. Syventämällä tietoisuutta oppimisprosessista 

voitaisiin tutkimustietoa tietoisuustaidoista hyödyntää laajemmin osana kasva-

tuksellisia ja koulutuksellisia käytäntöjä. 

 

2. Mindfulness eli tietoisuustaidot 
 

“Mindfulness, then, is the unfailing master key for knowing the mind, and is thus the 

starting point; the perfect tool for shaping the mind, and is thus the focal point; the lofty 

manifestation of the achieved freedom of the mind, and is thus the culminating point”. 

(Nyanaponika Thera, 1962) Seen in this way, mindfulness is the view, the path, and the 

fruit all in one. (Kabat-Zinn 2011, 290-291.) 

”Mindfulness harjoittelu on avain mielen tuntemiseen, väline mielen harjoittamiseen ja 

kasvattamiseen ja se on myös mielen vapauden ilmenemä” (Klemola, 2013). 

 
Tietoisuustaitoja on vaikea määritellä lyhyesti. Mindfulness saa erilaisia 

käsitteellistämisen, operationalisoinnin ja harjoituksen muotoja. Tietoisuustaito-

harjoittelu vaikuttaa sekä kehoon että mieleen (Klemola 2013). Kehotietoisuu-

den näkökulma on läsnä jollakin tavalla tietoisuustaitojen määrittelyissä niin filo-

sofian, psykologian, psykiatrian, liikuntatieteiden, lääketieteen ja kasvatuksen 

aloilla, toteavat Väänänen, Saari & Kortelainen (2014). Mindfulnessin määritte-

lyssä vaikuttavat  jännitteinä  sekä buddhalaisen traditio, länsimainen lääketiede  

ja pedagogiset traditiot (Crane, Kuyken, Hastings, Rothwell & Williams 2010). 

 

2.1 Tietoisuustaitojen tausta 

 
Tiedostavan läsnäolon juuret ulottuvat buddhalaiseen filosofiaan n. 2500 vuo-

den taakse, toteaa filosofian tohtori Lehto (2014). Buddhan eli Siddhartha Gau-

taman (n.563-483) oppeja voidaan tarkastella kokoelmana filosofisia kirjoituksia. 

Tietoisuustaidoilla on Malisen (2014) mukaan merkityksellinen asema buddha-

laisessa psykologiassa valaistumiseen johtavalla polulla. Buddhalaisuuden neljä 

jaloa totuutta (jalo totuus kärsimyksestä, kärsimyksen syystä, lakkaamisesta ja 

lakkaamiseen johtavasta tiestä)  kasvattavat ymmärrystä ja kahdeksanosainen 

polku (oikea näkemys, aikomus, puhe, toiminta, elinkeino, ponnistus, tarkkaa-
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vaisuus ja keskittyminen) on käytännöllistä ohjeistusta. Tarkkaavaisuus on yksi 

näistä kahdeksasta ohjeesta. Pyrkimyksenä on kärsimyksen lakkaaminen. Län-

simaisessa terapeuttisessa käytössä on vain yksi kahdeksasta, tietoisuustaito 

(Klemola, 2013; Lehto, 2014). Holmberg (2005) tuo esille myös buddhalaiset 

käsitteet, tekemisen ja olemisen mielentilat, joiden tulisi olla tasapainossa. 

 

Länsimaissa mindfulness ymmärretään hyvinvointia kohentavana menetelmä-

nä, joka on uskontoihin ja filosofioihin sitoutumatonta. Mindfulnessin määritte-

lyssä käsitteistön eroavaisuuksista huolimatta hyvinvointi-interventioissa ja 

Buddhan opeissa hyvin paljon samankaltaisuutta (Lehto, 2014). Buddhalaisen 

maailmankuvan mukaan havainnot riippuvat aina myös havaitsijasta. Lisäksi 

ihmiseen liitetään Lehdon (2014) mukaan ominaispiirteitä, fyysinen keho, tietoi-

suus, tahto, kognitio, aisti- ja havaintokyvyt. Psykoterapiasuuntaukset (HOT, 

MBCT ym.), jotka perustuvat mindfulness-ajatteluun, lainaavat  ideoita budd-

hismista, mutta ne ovat muokkautuneet postmoderniin muotoon (Lehto 2014). 

 

1960-luvulta mindfulness on Leppävuoren (2016) tutkimusten mukaan yhdistet-

ty puhtaaseen tarkkaavaisuuteen. Tämä vaikutti alan pioneerin Jon Kabat-

Zinnin kirjoituksiin. Kabat-Zinn oli 70-luvulta alkaen käyttänyt mindfulnessia mm. 

kipupotilaiden ja muiden kroonisten sairauksien hoitoon. Hän käänsi taitavasti 

käsitteen dukkha (kärsimys) stressiksi (Holmberg 2005). Kabat-Zinn (2003, 145) 

toteaa itse kirjoittaessaan mindfulness-interventioista (MBI, Mindfulness based 

interventions), että kärsimys ei ole erityisesti buddhalainen ilmiö, ideologia tai fi-

losofia, vaan universaalinen ilmiö. Kärsimyksen ongelmaan voidaan vaikuttaa 

tarkkaavuuden harjoittelulla, mielen harjoittamisella.  

 

1980-luvulla mindfulness-tekniikat alkoivat muodostaa perustaa terapeuttisille 

sovelluksille (Leppävuori, 2016). Buddhalaiset traditiot on vaimennettu, ja tera-

pioiden ja interventioiden tavoitteet on käsitteellistetty esimerkiksi oireiden lievit-

tymiseksi. 1980-luvun taitteeseen liittyy myös Kabat-Zinnin kehittämä MBSR-

ohjelman synty. Silverton (2012) kuvailee MBI:n kehityspolkuja niin, että 1980-

luvulla alkoivat kehittyä kolmannen aallon käyttäytymisterapiat, hyväksymis- ja 

omistautumisterapia HOT, dialektinen käyttäytymisterapia DKT ja mindfulness-

pohjainen kognitiivinen terapia MBCT. Näiden psykoterapeuttisten suuntausten 
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tavoitteena on kehittää tunteiden säätelytaitoja ja muuttaa kärsimystä aiheutta-

via toimintamalleja. MBCT yhdistää mindfulnessin kognitiiviseen terapiaan. 

MBCT ja MBSR menetelmät ovat buddhalaisen tradition muokkautumia länti-

seen lääketieteeseen sopiviksi kontemplatiivisiksi harjoitteiksi (Leppävuori 2016; 

Silverton 2012). Mindfulness-harjoitukset voidaan Väänäsen (2014, 36) mukaan 

nähdä viimeisimpänä lenkkinä ketjussa, jossa ”buddhalainen meditaatio on 

muuttanut muotoaan sopeutuessaan erilaisiin kulttuureihin”. 

 

Viime aikoina dialogi buddhalaisuuden ja läntisen tieteen välillä on kasvanut ja 

se on selventänyt myös sitä, mitä mindfulness kognitiivisena ja psykologisena 

ilmiönä edustaa (Brown, Creswell & Ryan, 2015). Myös Stanleyn (2013) artikke-

lissa nähdään tarpeellisena psykologian ja buddhalaisen teorian ja käytännön 

dialogi. Esimerkiksi tietoisuustaitoja Suomessa 1980-luvulta tutkinut ja opettanut 

Timo Klemola ja tietoisuustaitojen tutkija, lääketieteen professori Jon Kabat-

Zinn pyrkivät kulkemaan ”idän ja lännen välissä” (Pulkki, 2014).  Suomessa tie-

toisuuden tutkimusta tehdään nykyisin useissa yliopistoissa. Filosofian ja psyko-

logian ohella aivotutkimus, sosiologia, kehityspsykologia ja kasvatustieteilijät, 

mutta myös lääketietieteen, taloustieteen, taiteen ym. tutkijat ovat kiinnostuneita 

tietoisuudesta (Lehtonen, 2014). 

 

2.2 Tietoisuustaidot 

 
Mindfulness voidaan määritellä monin tavoin, esimerkiksi meditaatioharjoituk-

sena, modernina kliinisenä interventiona, ohimenevä tilana tai jopa luonteenlaa-

tuun liittyvä piirteenä (dispositional mindfulness) (Kabat-Zinn 1990; Klemola 

2013; Lehto 2014). Mindfulness voidaan nähdä harjoiteltavana taitona (Hayes 

2004). Tiedostavaa läsnäoloa voi pitää elämäntapana (Lehto, 2014). Toisaalta 

mindfulnessiin on suhtauduttu ihmisen luontaisena taitona ja kyvykkyytenä, jon-

ka määrä vaihtelee ihmisistä ja tilanteista johtuen (Brown & Ryan 2003).  Vaikka 

mindfulness olisikin piirre, se ei ole muuttumaton. Tiedostavan läsnäolon inter-

ventioilla voidaan vaikuttaa mindfulness-ominaisuuksiin ja useimmat ihmiset 

hyötyvät harjoittelusta (Lehto, 2014). Tiedostava läsnäolo on toimintaa, jota voi-

daan oppia. Mindfulness on nykyhetkeen hyväksyvästi suhtautumista, mutta 
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myös etäisyyden ottamista omiin ajatuksiin, tunteisiin ja toimintaan (Kabat-Zinn, 

1990; Klemola, 2013; Lehto, 2014). 

 

Jon Kabat-Zinnin ensimmäinen luonnehdinta mindfulnessista oli v.1982 ”puolu-

eeton itsetarkkailu”, kirjoittaa Leppävuori (2016,10). Kabat-Zinn (1990, 21) ku-

vaa klassikkoteoksessaan ”Full Catasthophe living” mindfulnessia seitsemän 

osa-alueen avulla. Nämä seitsemän tukipilaria, suvaitsevaisuus, kärsivällisyys, 

aloittelijan mieli, luottamus, ponnistelemattomuus, hyväksyntä ja irti päästämi-

nen vaikuttavat kaikki toisiinsa ja siihen, miten muilla osa-aluilla voi kehittyä. 

Kabat-Zinn (2003) työsti näiden pohjalta kuuluisimman määritelmänsä mindful-

nessille: “Mindfulness is paying attention in a particular way, on purpose, in the 

present moment, non-judgementally.” Toisaalta Kabat-Zinn (2011, 291) toteaa 

mindfulness-määritelmästään myöhemmin seuraavasti: ”Yhtään mindfulness-

määritelmää ei annettu kirjassa Full Catastrophe Living. Valitsin tavan, jossa 

voin määritellä sen erilaisista konteksteissa eri tavoilla. Jollakin tavoin, koko kir-

ja on mindfulnessin määrittelyä.” 

Mindfulness, tietoinen läsnäolo, tietoisuustaito, tunnetaan buddhalaisissa teks-

teissä termillä sati tai smrti. Termi viittaa muistamiseen. Harjoittaja palauttaa 

harhailevan huomionsa kohteeseen (Väänänen 2014). Leppävuori (2016) tote-

aa sati- käsitteen kääntämisen eri kielille haastavana. Hänen mukaansa mm. 

buddhalaisuuden tutkimuksen professori Rubert Gethin (2015) on korostanut, 

että sati käsitteenä tarkoittaa harjoittajan kokonaisvaltaisen oivalluksen mahdol-

listumista. Gethinin merkitys satille pitää Leppävuoren (2016) mielestä sisällään 

myös ilmiöiden arvioinnin, ei pelkkää havainnointia. 

Mindfulnessin käsitteellistämistä pelkäksi puhtaaksi tarkkaavaisuudeksi tai mi-

tattavaksi piirteeksi on kritisoitu. Sati on buddhalaisuudesta katsottuna aina jo-

honkin kontekstiin sidottu ja useamman tason ilmiö. Buddhalaisuuden tutkija 

Purser (2014) tähdentääkin ilmaisun samma sati, oikea mindfulness, merkitystä. 

Mindfulness koostuu kolmesta osasta joita ei voi irrottaa toisistaan. Oikea mind-

fulness koostuu näkemyksestä, aikomuksesta ja mindfulnessista. Havaitsemi-

sen ja tarkkaavaisuuden ohella mindfulnessin oleellinen osa liittyy aikomuksiin 

ja näkemyksiin myös kontekstiinsa sidottuna. Buddhalaisuudessa tarkkaavai-

suus on osa jalosta kahdeksanosaisesta polusta ja meditaation ohella viisaus, 
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joka sisältää oikean pyrkimyksen ja aikomuksen, liittyvät kiinteästi tarkkaavai-

suuteen. Oikea näkemys sisältää kaikkien buddhalaisuuden jalojen totuuksien 

ymmärtämisen ja oikea aikomus on takertumisesta luopumista, hyväntahtoi-

suutta ja väkivallattomuutta. Oikea mindfulness, tarkkaavaisuus sisältää siis nä-

kemyksen ja aikomukset.  Mietitään, kuinka asiat voisivat olla eikä ainoastaan 

tarkkaavaisesti hyväksytä asioita sellaisena kuin ne ovat. (Leppävuori 2016; 

Purser 2014). Davis ja Thompson (2015) puhuvat mindfulness-meditaatiosta 

osana valaistumisen prosessia. Mindfulnessia voi kuvata prosessina, jossa har-

joittaja tulee tietoisemmaksi kehostaan ja emotionaalisista reaktioistaan. Tie-

dostamatonta voi tuoda tietoisuuteen hitaasti, yksi pala kerrallaan. Kabat-Zinn 

(2005) kuvailee aistimusten transformatiivista voimaa, puhtautta ja selkeyttä. 

Jos ihminen tekee tietoisesti asioita ilman että ajatukset, uskomukset ja mieliku-

vat pilaavat kokemuksen, tuntemukset voivat olla hyvin voimaannuttavia ja va-

laisevia (Kabat-Zinn 2005). 

Mindfullnesissa ei ole mitään mystistä, vaan se on huomion kiinnittämistä tarkoi-

tuksellisesti tuomitsematta tai arvioimatta (Holmberg, 2005). Määritelmänä tark-

kaileva havainnointi on hänenkin mielestään kuitenkin yksipuolinen, koska 

mindfulness on muutakin kuin havainnointia. Puhdas tarkkaavaisuus tekniikka-

na ei ole myöskään psykoterapeutti Malisen (2014) mielestä tietoisuustaitoa. 

Tietoisuustaito on hänen mielestään tietoisuutta kehostamme, tunteistamme, 

ajatuksistamme ja mielestämme. Se on myös kokemusperäistä ilmiöiden pysy-

mättömyyden ymmärrystä. Malinenkin (2014) korostaa samma satin olevan sa-

tia perustellumman määritelmän mindfulnessille. Sati on puhdasta huomiota, 

mutta samma sati on puhdasta huomiota ja selkeää ymmärrystä. Kun selkeä 

ymmärrys tulee ennakkoluulojemme tilalle, siirrytään kohti harjoitettua mieltä. 

Mindfulnessin saavuttamiseksi tarvitaankin pitkällistä harjoitusta, jotta selkeän 

ymmärryksen tilaa voidaan hyödyntää hyvinvoinnin kohentamiseksi. Pelkkä ny-

kyhetkessä olemisen taidon korostus on  riittämätöntä ehdollistuneiden ajatus- 

ja uskomusmaailmojen muuttamiseen, toteaa Malinen (2014).  Mindfulnessiin 

kuuluu myös mm. filosofian tohtorin ja buddhalaisuuden tutkija Bodhin (2011) 

mukaan selkeä ymmärrys, joka tarkoittaa, että harjoittaja ei pelkästään havain-

noi, vaan tulkitsee ja reflektoi havaintojen herättämiä ajatuksia. Myös Shapiron, 

Carsson, Astin & Freedman (2016) pohtivat, mitä mindfulness tarkoittaa ja mi-
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ten se toimii. He asettavat mindfulnessille kolme komponenttia, aikomuksen, 

tarkkaavaisuuden ja asenteen. Nämä kolme osatekijää yhdessä johtavat uudel-

leenymmärrykseen ja perspektiivin muutoksiin. Harjoittaminen on edellytys 

muutoksille. Hölzel ym. (2011) jakavat mindfulnessin toimintamekanismit tark-

kaavuuden säätelyyn, kehotietoisuuteen, tunteiden säätelyyn ja uudenlaisen 

näkökulman omaksumiseen itsestään ts. perspektiivin muuttumisen. 

Perspektiivin vaihtamisen taito on tietoisuustaitojen perustaito. Oman itsensä 

katseleminen uusista näkökulmista vaatii paljon harjoittelua, toteaa esimerkiksi 

Klemola (2013). Hän korostaa, että aistimme aina jostakin perspektiivistä. Kun 

asetamme tietoisuutemme sisällön havainnointimme kohteeksi, niin se on iso 

muutos näkökulmassamme. Harjaantumaton mieli samaistaa itsensä mielensä 

sisältöihin. Kehon kautta liikkuvat tunteet, mielikuvat ja aistimukset koetaan 

omina. Kun näkökulma avautuu, mielen sisällöt ovat tarkasteltavissa ja perspek-

tiivi muuttuu. Klemola (2013) kuvaa tarkkaavaisuuden, puhtaan huomion ja sel-

keän ymmärryksen yhteyksiä. Ymmärrys auttaa meitä käsittämään havaintom-

me ja havaintomme kohde muuttaa muotoaan ja saa erilaisia merkityksiä. 

Mindfulnessia voidaan pitää metakognitiivisena kykynä. Metamindfulness-

käsitteessä korostetaan ”oman ajattelun ajattelemista” jota voidaan pitää 

reflektiolle ominaisena.  Bishopin ym. tutkijoiden (2004, 232) määrittelyn mu-

kaan mindfulness on ”tietoista keskittymisestä kokemukseen ja hyväksyvää, 

uteliasta ja avointa kokemukseen suhtautumista”. Heidän mielestään mindful-

ness voi ilmentyä tarkkaavuuden itsesäätelynä ja automaattisen ajatteluun tai-

pumattomuutena. Siihen liittyvät sekä ajattelun tarkkailu että kontrollointi. Kaksi 

prosessia, havainnoinnin monitorointi ja kontrollointi muodostavat siis yhdessä 

metakognitiivisen kyvyn. Tarkkaavuus, automaattisen ajattelun pysäyttäminen 

ja sitten utelias, hyväksyvä sitoutuminen muodostavat mindfulness-tilan (Lep-

pävuori 2016). Myös Repetin (2010) mielestä mindfulness synnyttää metatietoi-

suuden, joka mahdollistaa itsesäätelyn. Holmberg (2005) taas on sitä mieltä, et-

tä mindfulness on eri asia kuin metakognitio, koska mindfulness on osallistuvaa 

havainnointia ilman arviointia.  
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Tietoista läsnäoloa voidaan käsitteellistää tiedostamattomien ajatus- ja käyttäy-

tymismallien rikkojana. Tietoisen läsnäolon kautta ihminen voi kokea maailman 

uudessa valossa. Williams & Penman (2012)  puhuvat sisäisen maailman muut-

tamisesta. Tietoinen läsnäolo (emt 2012, 54-58) jäsennellään toimintamoodista 

olemisen moodiin siirtymisellä. Toimintamoodia kuvaillaan siten, että ihminen 

haaveilee toiveidensa mukaisesta maailmasta ja pyrkii käyttäytymään sen saa-

vuttamista edellyttävällä tavalla. Olemisen tilassa taas maailma avautuu juuri 

sellaisena kuin se on ja ihminen voi oppia tunnistamaan asiat selkeämmin. 

Olemisen moodissa ei pelätä mitään mielentiloja, vaan voimme oppia käsittele-

mään taidokkaammin voimiamme vieviä tunteita ja ajatuksia. 

Määrittelen tässä tutkimuksessa mindfulnessin tietoisuustaidoksi, joka on tie-

toista, nykyhetkessä tapahtuvaa hyväksyvää havainnointia (Kabat-Zinn 1990). 

Sitä voidaan harjoitella ja oppia. Se on Kabat-Zinnin (1990) sanoin itsetutkiske-

lun opittavissa oleva metodi ja Klemolan (2012) sanoin itsen tutkimisen prosessi 

joka vahvistaa elämässä selviytymisen taitoja.  

  

 
3 Tietoisuustaitojen tarkastelu erilaisista lähtökohdista 
 
 
Mindfulnessin oppimista voidaan tarkastella eri lähtökohdista ja oppimisen viite-

kehyksistä. Kontemplatiivinen pedagogiikka operoi tietoisuustaitojen metodolo-

gian parissa (Pulkki, 2014). Humanistiseen filosofiaan sisältyy ajatus ihmisenä 

kasvamisen ja kehittymisen mahdollisuuksista (Elias  & Merriam, 2005). Koke-

muksellinen oppiminen voi toimia ihmisen kasvun mahdollistaja ja tietoisuustai-

tojen oppiminen voi olla myös kokemuksesta oppimista (Farb, 2007; Von Wright 

& Rauste-Wrightin, 1992).  Transformatiivinen oppiminen voi mahdollistua tie-

toisuustaitoharjoittelun myötä (Morris, 2020). 

 

3.1 Tietoisuustaitojen soveltaminen ja kontemplatiivinen pedagogiikka  

Tietoisuustaitojen oppimisen voidaan ajatella olevan osa kontemplatiivisten käy-

täntöjen omaksumista. Kontemplatiivinen pedagogiikka on kasvatustieteen ja fi-
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losofian suuntaus, joka operoi tietoisuustaitojen metodologian ja filosofian pa-

rissa ja soveltaa sitä eri yhteyksissä (Pulkki, 2014). Pulkin & Saaren (2014) mu-

kaan kontemplatiivisen pedagogiikan näkökulmasta inhimillinen kasvu on laa-

jentunutta tietoisuutta itsestä suhteessa ympäröivään maailmaan. Kontemplatii-

visen perinteen mukaan oppimistulosten asemasta korostetaan oppimisproses-

sia ja syväoppimista. Mindfulness-käytäntöjen avulla voidaan antaa tilaa uuden-

laiselle ihmisenä olemisen tavalle. Kontemplatiivisia menetelmiä soveltava ih-

minen ei ole kuitenkaan automaattisesti viisas, vaan mindfulness voidaan väli-

neenä ottaa käyttöön monenlaisiin tarkoituksiin (Pulkki & Saari, 2014). Kon-

templatiivisesta pedagogiikasta ei juurikaan löydy suomalaista tutkimustietoa. 

Kontemplatiivista filosofiaa ja sen käsitteistöä on esitellyt artikkelissaan esimer-

kiksi Repetti (2010). Mindfulnessia Repetti pitää kontemplatiivisena käytäntönä 

ja kontemplatiivisen mielen hän määrittelee tyynenä ja fokusoituneena. Kon-

templatiivinen tutkimus on hänen mukaansa muinaisen viisauden tutkimista. 

Pulkki (2014) toteaa, että kontemplatiivisten harjoitusten kautta yksilö voi kas-

vaa Aristoteleen ihanteiden mukaisesti suurisieluiseksi. 

 

3.2 Humanistinen ihmiskäsitys ja tietoisuustaidot 

Tietoisuustaitojen oppimista voisi myös tarkastella osana humanistista filosofiaa 

ja ihmiskäsitystä. Ihmisellä on elinikäinen mahdollisuus oppia ja kasvaa ihmise-

nä, oppia suhtautumaan uusin tavoin sekä itseensä että toisiin. Elias & Merriam 

(2005) toteavat, että humanismi on laaja filosofinen perspektiivi, joka korostaa 

ihmisen ainutlaatuisuutta ja autonomiaa. Filosofiana se on yhtä vanha kuin sivi-

lisaatio ja yhtä moderni kuin 2000-luku. Elias & Merriam (2005) luonnehtivat 

humanistisen filosofian perusolettamuksia. Niitä ovat vapaus ja autonomia, yksi-

löllisyys ja potentiaali, itsensä toteuttaminen, havainnot, vastuullisuus ja hu-

maanisuus. He (emt, 2005) korostavat, että humanistisessa ihmiskäsityksessä 

ollaan kiinnostuneita enemmän intuitiosta,  kokemuksesta ja sisäisestä tuntees-

ta kuin esineellistämisestä ja ulkoisesta käyttäytymisestä. Humanismin historial-

linen konteksti juontaa juurensa antiikin ajoille mm. Platoniin ja Aristotelesiin 

(Elias & Merriam, 2005).Tietoisuustaitojen harjoittelussa keskitytään kokemuk-

seen, tunteeseen ja hyväksyvään havainnointiin. Keskittyminen ihmisen ke-
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hoon, tunteisiin ja ajatteluun voi auttaa yksilöä toteuttamaan itseään ja potenti-

aaliaan (Kabat-Zinn 1990; Klemola 2013; Monshat 2012.)  

Huhmarniemi (2001) kirjoittaa perenniaalisen, läpi aikakausien säilyvään huma-

nismin perustan olevan Platonin ja Aristoteleen filosofiassa. Platonin mukaan fi-

losofin tulee pyrkiä kokonaisnäkemykseen, ja kasvatusfilosofian tulisi siten aut-

taa tiedostamaan oma tulkintaperspektiivinsä. Viisautta on valmius laajentaa 

omaa perspektiiviään ja tiedostaa myös tietämättömyytensä. Hyvän elämän mit-

tapuu on hyvän idean määrittelemä maailmanjärjestys. Vaikka hyvän idean 

määrittämä järjestys on yksi, ei ole olemassa vain yhtä oikeaa elämäntapaa. 

Kasvatusfilosofian tehtävänä on nykyäänkin pitää yllä keskustelua kasvatuksel-

lisen toiminnan päämäärästä, hyvästä ihmisestä (Pitkänen 2001, 23−27). Skin-

narin (2001, 522−525) mukaan ihmiseksi kasvamisen haaste perustuu  ”ih-

miseksi tulemisen” ideaan, siihen että ihminen vähitellen kasvaisi kohti ideaan-

sa. Aristoteles (2005) jo korosti, että onnellisuutta voi harjoitella ja lapsesta asti 

pitää oppia kokemaan kärsimystä sekä mielihyvää. Tietoisuustaitoharjoitteluun 

liittyy buddhalaisten lähtökohtien mukaan ihmisenä kasvamisen ja jalostumisen 

idea. Ymmärrys itsestä voi laajentua myötätunnoksi ja ymmärrykseksi myös 

muita kohtaan (Pulkki, 2014). Davis ja Thompson (2015) puhuvat tietoisuustai-

doista osana valaistumisen prosessia, ihmisenä kasvamisen polkua. 

 

3.3 Humanismi, kokemuksellinen oppiminen ja tietoisuustaidot  

Humanistiseen psykologiaan ankkuroituvaa kokemuksellisen oppimisen periaa-

tetta voidaan soveltaa mindfulnessin oppimiseen. Aikuisoppimisen, kasvatuksen 

ja koulutuksen piirissa itsereflektion roolia korostava omakohtaiseen kokemuk-

seen perustuva oppiminen tulee esille myös Kabat-Zinnin ajattelussa. “Kabat-

Zinn also drew on medical and clinical understanding and a particular pedagog-

ical approach to experiential learning. In this process, some very different intel-

lectual and learning environments found themselves cohabiting” (Crane, 

Kuyken, Hastings & Rothwell, 2010). 

 

Kokemuksellisessa oppimisessa toiminnan tavoitteina on uudistaa 

toimintatapoja, kasvattaa itsetuntemusta ja sisäistää uusia asenteita (Von 
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Wright & Rauste-Wright, 1992). Oppijan kokemuksilla on prosessissa keskeinen 

rooli. Kokemuksiaan reflektoimalla yksilö kehittää itseään. Oppimisen 

tavoitteissa korostuvat Von Wright & Rauste-Wrightin (1992) mukaan henkinen 

kasvu ja oman potentiaalin toteuttaminen. Mindfulnessin oppimiseen soveltuu 

myös kokemusoppimiseen usein liittyvä opettajan rooli ohjaajana ja 

asiantuntijana, fasilitaattorina. Mindfulness on juuri itsensä kokemuksellista 

tiedostamista, kiteyttää Farb ym. (2007).   

 

Kokemus ei yksistään takaa oppimista, vaan havainnointi ja ymmärtäminen on 

tärkeää (Ruohotie 2002). Teoriat ja käsitteet jäsentävät intuitiivista kokemusta ja 

mahdollistavat etäisyyden saamisen ja tietoisen hallinnan mahdollisuuden. 

Mindfulnessin ymmärtäminen tietoisen hyväksyvän havainnoinnin lisäksi myös 

metakogtiona, oman ajattelun ajatteluna, antaa mahdollisuuden tarkastella 

tietoisuustaitojen oppimista kokemuksellisen oppimisen prosessina, jossa myös 

reflektiolla ja muuttuneilla ajatus- ja toimintatavoilla on oma paikkansa. (Bishop 

ym 2004.) 

 

3.4 Mindfulnessin ja transformatiivisen oppimisen yhteyksiä 

 

Ihmisellä on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä ja jokaisella ihmisellä on kyky ajat-

teluun, kriittiseen tiedostamiseen ja oppimiseen. Tämä on aikuiskasvatuksen 

professori Jack Mezirowin lähtökohta. Mezirowin teorian juuret ovat humanisti-

sessa psykologiassa ja filosofisessa humanismissa (Elias & Merriam, 2005). 

Oppiminen voidaan Mezirowin (2000;1996) mukaan ymmärtää prosessiksi, jos-

sa kokemuksen merkitys tulkitaan uudelleen ja tulkintaa tarkistetaan niin, että 

uusi tulkinta ohjaa arvottamista ja toimintaa. Transformatiivisessa oppimisessa 

on siis keskeistä kokemusten tulkinta, joka vaikuttaa ihmisen toimintaan, toivei-

siin, tunteisiin sekä suorituksiin (Mezirow,1996). Transformatiivisen oppimisen 

teoriassa yksilö on itseohjautuva, mutta oppimisen käynnistää usein jokin ulkoi-

nen kriisi tai dilemma (Mezirow 1991; 2000). Mezirowin ajattelu sisältääkin krii-

sikeskeisyyttä (Ahteenmäki-Pelkonen,1997). Muutokset aktualisoituvat vasta 

jonkin dilemman pakottamina ja tuovat tullessaan joskus hyvin ristiriitaisiakin 

tunteita. Kehittymiseen ja muutokseen ei siis riitä, että yksilö haluaa muuttua. 

Vasta ristiriidat paljastavat ihmisen etsivänä, luovana ja kehittyvänä. Yksilöllä 
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voi olla levoton, affektiivinen (ks. reaktiivinen suhtautumistapa Kabat-Zinn 1990) 

mieli.  Kun ongelma käsitteellistyy ja tulee ymmärretyksi, kokemuksille muodos-

tuu merkitys. Tällöin tapahtuu transformaatio. Muutosta voi estää tietoinen tai 

tiedostamaton tunne, joka liittyy asiaan, pohtii Juntumaa (2008). Tähän liittyy 

välttämiskäyttäytymistä (ks. uskomukset, välttämiskäyttäytyminen Kabat-Zinn 

1990). Jos oppimista kuitenkin tapahtuu, tapahtuu toinen transformaatio. Kun 

uusi taito tai asenne mahdollistaa uudelleen suuntatumista ja oppimista, voi-

daan puhua kolmannesta transformaatiosta (Juntumaa 2008).  

 

Mindfulness-interventioihin osallistuneiden ihmisen kokemuksia voidaan kuvailla 

syvällisinä prosesseina, näkökulmien transformaatioprosesseina. Tästä voidaan 

käyttää myös ilmaisua tietoisuuden rotaatio. Harjoittelulla on merkittävä rooli 

tässä rotaatiossa. Rotaatio merkitsee sitä, että alamme nähdä itsemme ja tilan-

teemme uudenlaisessa valossa, erilaisessa perspektiivissä. Muutoksen myötä 

kehkeytyy kokemuksia selviytymisestä, mahdollisuuksista ja kontrollin mahdolli-

suuksista. Paraneminen on transformaatiota, joka sisältää aina myös emotio-

naalisen ja asenteellisen transformaation. Joskus nämä muutokset saavat ai-

kaan myös fyysisten oireiden vähenemisen. Nämä muutokset voivat olla hyvin 

kokonaisvaltaisia tai perusteellisia tai sitten vain hetkiä, jolloin harjoittaja kokee 

itsensä varmaksi ja rentoutuneeksi. Muutokset mahdollistavat kasvavaa tietoi-

suuden ja turvallisuuden tunnetta. Jopa kuolemaan voi suhtautua uudella taval-

la. Ulkoiset olosuhteet eivät välttämättä muutu, mutta jokin harjoittajassa ja läs-

nä olevissa olosuhteissa muuttuu (Kabat-Zinn,1990). Myös Kortelainen (2014) 

puhuu sisäisestä transformaatiosta, joka on aina osa sosiaalista transformaatio-

ta. Kabat-Zinn (1990, 217) toteaa, että toipuminen on näkökulmien transformaa-

tio enemmän kuin parannuskeino. Hän korostaa, että mindfulnessin oppimisen 

avulla voi päästä tilanteeseen, jossa voi valita miten reagoi stressireaktioiden 

kohdatessa. Kun reaktiot nousevat, usein automaattisesti, voi hyväksyvän tie-

toisuuden avulla ottaa etäisyyttä ennen kuin toimii. Tämä voi viedä vain hetken, 

mutta muutos voi kriittinen – valitsetko stressireaktion vai näetkö vaihtoehtoja ja 

uusia mahdollisuuksia, Kabat-Zinn (1990). Farb ym. (2007) puhuu kokemuksel-

lisesta tietoisuudesta, jota voidaan harjoittaa mindfulnessin avulla. Tällöin ihmi-

nen kokee, aistii ja havaitsee nykyhetkessä ja saa ajatuksiinsa ja tunteisiinsa 

väljyyttä. Kokemuksellinen tietoisuus eriytyy tulkitsevasta, menneisyydestä kiin-



 14 

ni olevasta itsestä. Mindfulnessin avulla ihminen voi alkaa arvioimaan omaa ar-

viointiprosessiaan ja ottaa asioihin etäisyyttä. Nämä muutokset aivoissa on to-

dettu Farbin ym.(2007) johtamissa aivokuvantamistutkimuksissa. 

Mindfulnessin oppimista ei voi pitää Mezirowin transformatiivisen oppimisen sy-

nonyyminä, mutta yhteyksiä löytyy sekä transformaation että merkitysten, mer-

kitysperspektiivien kautta. Aikuisen toimintaa ja asenteita ohjaavat Mezirowin 

mukaan yksilön henkilökohtainen viitekehys. Tuota viitekehystä hän kutsuu 

merkitysperspektiiviksi. Kokemukset tulkitaan tämän kautta. Aikuisena uudista-

va, transformatiivinen oppiminen voi tapahtua olemassa olevien merkitysskee-

mojen tai merkitysperspektiivien avulla. Skeema sisältyy perspektiiviin. Skeemat 

ja perspektiivit vaikuttavat syvällisesti siihen, miten ja mitä koemme. Uhkaavat 

tunteet saattavat johtaa puolustusmekanismien käyttämiseen (Juntumaa 2008; 

Mezirow 1996; 2000). 

Kabat-Zinn (1990, 35) toteaa: ”Uskomuksemme estävät meitä näkemästä asioi-

ta sellaisina kuin ne ovat.” Mindfulness-harjoittelun kautta saavutettu aloittelijan 

mieli antaa mahdollisuuden olla vastaanottavainen mahdollisuuksille. On tärke-

ää, että asiantuntijoilla olisi tietoisuustaitoja, kykyä olla hereillä ja vastaanottaa 

uusia näkökulmia (Brendel & Cornett-Murtada, 2018). Mindfulness-käytännöt 

tarjoavat ”todellisen ikkunan olemistapoihimme, tottumuksiimme ja automaatti-

siin reaktioihimme”, toteaa Silsbee (2008, 27).  

Mindfulnessin ja transformatiivisen oppimisen yhteyksiä on tutkittu. Morris 

(2020) määrittelee transformaatioprosessin merkitysperspektiivien muutokseksi 

jokapäiväisten informaalien kokemusten kautta. Jos transformaatiota ei ole, ei 

tapahdu myöskään ihmisenä kasvua. Morris pitää mahdollisena, että mindful-

nessin avulla, nimenomaan metakognitiivisen tietoisuuden lisääntymisen avulla, 

mindfulness-harjoittelu voi fasilitoida transformaatioprosessia. Mindfulnessin 

kautta aikuinen tulee tietoiseksi ajatuksistaan, tunteistaan silloin kun ne nouse-

vat. Se on kokemisen olosuhteiden havainnointia. Jotta transformaatiota tapah-

tuisi, on tultava myös kriittisesti tietoiseksi, miksi koetaan niin kuin koetaan. 

Myös Barner & Barner (2011) pitävät mindfulnessin harjoittamisen vaikutuksia 

aikuisen kehittymisen kannalta tärkeinä. Koska mindfulnessin harjoittaminen 

vähentää välttämiskäyttäytymistä, parantaa tarkkaavaisuutta, lisää tietoisuuden 
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ja integraation kokemusta, se voi rohkaista vähitellen avaamaan sisintään. 

Avoimuuden lisääntymisen kautta mindfulness vaikuttaa transformatiivisen op-

pimisen prosessiin. Muutokset aivotoiminnassa, lisääntynyt avoimuus koke-

muksille ja laajentunut näkemys itsestä ovat aikuiselle kehityksellisiä muutoksia. 

Mindfulness ei pakota ketään muuttumaan, mutta rohkaisee ihmistä ymmärtä-

mään persoonalliset ja kulttuuriset konstruoituneet olettamukset. Burton & Vu 

(2020) pohtivat myös, miten mindfulnessin harjoittaminen kannustaa transfor-

matiiviseen oppimiseen. Heidän  mielestään mindfulnessin harjoittaminen fasili-

toi transformatiivista oppimista muuttaen tapaa jolla ihminen näkee itsensä ja 

maailman. Tarkkaavaisuuden harjoittaminen on prosessi, kokemuksista ja myös 

epäonnistumisista oppimista. Tarkkaavuuden harjoittaminen voi Burtonin & Vun 

(2020) mielestä auttaa irtaantumaan olettamuksistaan, tarkistamaan merkityk-

siä, arvoja ja uskomuksia. Mindfulness on heidän näkemyksensä mukaan psy-

kologista transformaatiota. 

 

 

 

4 Mindfulnessin harjoittaminen 

 
4.1  Tekemisestä olemisen tilaan 

Tietoiseksi tuleminen ei ole teoreettinen ponnistus, vaan edellyttää pysähtymis-

tä ja tietoisuuden virran läheltä tarkastelemista. Se ei onnistu ilman harjoittamis-

ta. Harjoitus pitää aina sisällään myös ajatuksen prosessista, vaiheittaisesta 

kypsymisestä ja oppimisesta, toteaa Klemola (2003). Sisäänpäin katseleminen 

ole mitenkään helppoa, hän (emt.2003) arvioi. Tietoisuuden rakenteiden tutki-

minen voi olla jopa pelottava kokemus, koska itsensä tuntemisen prosessi voi 

tuntua hyvin epämiellyttävältä. Myös Juvakka (2011) korostaa, että tietoisuustai-

tojen oppimista on lähestyttävä eri tavalla kuin tietopuolista oppimista.  

 

Tietoisuustaitojen erityisyys on irti päästämisen taitojen harjoittelu. Juvakka 

(2011) on tutkinut tietoisuustaitojen oppimisen jäsentymisen kuvauksia haastat-

teluin ja oppimispäiväkirjoja tarkastelemalla kahdelta terveydenhuollon ammatti-

laiselta, jotka osallistuivat mindfulness-koulutukseen. Juvakan mukaan oleellista 
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tietoisuustaitojen oppimisessa on pääseminen sellaiseen tilaan, jossa voimme 

valita miten suhtaudumme ja toimimme. Oppiminen näkyy tekemisen tilasta 

olemisen tilaan siirtymisenä eli automaattiohjauksesta etääntymisenä. Kognitii-

vinen muutos on uudenlainen suhde omaan ajatteluun. Silloin esimerkiksi 

omaan elämäntilanteeseen ja myös kärsimykseen voi suhtautua eri tavoin kuin 

aiemmin. Juvakan tutkimuksessa harjoittelun alkuvaiheeseen sijoittui pyrkimys 

rentoutumiseen. Kun harjoittelu eteni, osallistujat siirtyivät vähitellen olemisen ti-

laan. Siihen liittyi hyväksyvä asenne elämään nykyhetkessä (Juvakka 2011). 

Pennanenkin (2014) luonnehtii tietoisuustaitojen oppimista tekemisen tilasta 

olemisen tilaan siirtymisenä. Oleminen ei tarkoita passiivisuutta, vaan hyväksy-

vä tietoinen läsnäolo on tila, jolloin  ihminen ei takerru mihinkään. Hän on tietoi-

nen siitä, että kaikki muuttuu ja olotilat vaihtelevat. Tekemisen tilassa samais-

tumme kehoomme ja mieleemme luullen tunteitamme ja ajatuksiamme tosiksi ja 

pysyviksi. Tässä automaation tilassa ihminen turvautuu helposti välttämiskäyt-

täytymiseen, joka vain pahentaa kärsimystä. Mindfulness-ajattelussa olisi tär-

keätä antaa tilaa kaikille tunteille ja kokemuksille. Silloin elämä niiden kanssa 

helpottuu (Pennanen, 2014). 

 

4.2 Mindfulness-Based Interventions (MBI)  

 

Mindfulness ei ole taito, jonka voisi omaksua nopeasti, kiteyttää Kabat-Zinn 

(2003). Mindfulness-taidot kehittyvät hitaasti harjoituksen kautta sekä formaa-

leissa että informaaleissa ympäristöissä. Sitoutuminen tietoisuuden harjoittami-

seen erilaisissa elämän toiminnoissa on tärkeää. Kabat-Zinn (2003) kuvaa esi-

merkiksi MBSR- ohjelmaansa ”ajoneuvona” kärsimyksen lievittämiseksi. Tällä 

hän tarkoittaa sitä, että kahdeksan viikon ohjelman merkitys on enemmänkin 

toimia kasvatuksellisena välineenä ihmisille kuin kurssina, joka riittäisi tietoisen 

elämäntavan hallintaan ottamiseksi. MBSR voi toimia välineenä, jonka avulla 

osallistujat pääsevät ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja erottele-

maan syvällisellä tavalla sisäisiä ja ulkoisia kokemuksiaan, jotka usein ovat tie-

toisuuden ulottumattomissa. 

Mindfulnessin oppimisessa asenne on erittäin tärkeä (Kabat-Zinn, 1990). Hänen 

mielestään harjoitteluun on laitettava koko olemus. Mielen on oltava avoin. 
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Mindfulness ei ole missään tapauksessa mekaaninen oppimisprosessi, vaan 

kykyjen kehittyminen edellyttää asenteen lisäksi motivaatiota ja sitoutumista. 

Kirjansa Full Catastrophe living esittelytekstissä Kabat-Zinn korostaa, että medi-

taatio on kuin laboratorio, jossa voit löytää sen, kuka olet ja mihin kykenet. 

Mindfulness on tapa kiinnittää huomiota ja olla tietoinen. Se on itsetutkiskelun 

opittavissa oleva metodi. MBSR ja MBCT antavat oppimisen mahdollisuuksia it-

seymmärryksen paranemiseksi. 

Tyypillisimpiä tietoisuustaitoharjoituksia ovat Juvakan (2011) mukaan arkielä-

män harjoitteet, kehomeditaatio, hengitysharjoitukset, istumameditaatio, jooga, 

rakastavan asenteen harjoitus, keskittyminen ateriointiin tai ympäristön ääniin, 

kävelymeditaatio ja vuorimeditaatio. Stanley (2013) pitää tietoisuustaitoharjoi-

tuksia tutkimusvälineenä, jonka avulla voi reflektoida kehollisuuttaan, itseään ja 

yhteiskuntaa. Raevuori (2016) korostaa esimerkiksi interventioon osallistujan 

oman motivaation merkitystä. Hän pitää meditaation syvällisiä vaikutuksia ihmi-

seen pitkäkestoisen harjoittelun tuloksena, samoin kuin Kabat-Zinn (1990) ja 

Klemola (2013).  Lehto (2014) korostaa harjoittelun säännöllisyyttä. Tuloksia 

saavuttaakseen on harjoiteltava muodollisia ja epämuodollisia harjoitteita päivit-

täin.   

Holmberg (2005) puhuu harjoittelusta vaiheittaisena opetteluna, joka usein al-

kaa huomion kiinnittämisenä hengitykseen. Hengitykseen keskittyminen opete-

taan usein ensimmäisenä, psykologinen perusta siihen on menetelmän helppo 

lähestyttävyys. Hengitykseen keskittyessään ei tarvitse tuntea erityisesti budd-

halaista opetusta. Gethin (2015, 85) kuvaa käytännön mindfulness-meditaatiota 

istualtaan tai seisten tehtyinä harjoituksina, joissa hengitysharjoitukset lähtökoh-

tana harjoitellaan tietoisena olemista ja havainnoidaan ajatuksia ja tunteita rau-

hallisesti observoiden.  

 

MBSR-Mindfulness Based Stress-Reduction- menetelmä on 1970-luvulla Jon 

Kabat-Zinnin kehittämä itsehoitomenetelmä. Sitä on Pennasen (2014) mukaan 

hyödynnetty terveydenhuollon tukena, mutta myös mm. työelämässä ja urheilu-

valmennuksessa. MBSR-menetelmällä voidaan hoitaa fyysisiä tai psyykkisiä 

vaivoja (Pennanen, 2014). Pennasen (2014) pohtii hyväksynnän käsitettä mind-

fulness ja MBSR-viitekehyksessä. Kyse on hänen mielestään kyvystä olla läsnä 
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hetkessä ja hyväksyä kokemukset sellaisena kuin ne ovat. Se ei tarkoita alistu-

mista, vaan aktiivista avautumista. Evoluution muokkaama ihmisen toimintamalli 

on usein päinvastainen, ihminen pyrkii välttämään epämukavia kokemuksia. 

Hyväksynnän ymmärtämisen lisäksi keskeistä MBSR-menetelmässä on keho-

mieliyhteys eli body-mind. Keho ja mieli toimivat saumattomasti yhdessä. 

MBSR-menetelmässä opimme olemaan läsnä kehossa ja tässä hetkessä. Suh-

de itseen alkaa tuolloin muuttua. Voimme alkaa tehdä valintoja, menemmekö 

mukaan automaattiseen käyttäytymiseen ja pysähdymmekö havainnoimaan 

tunteidemme virtaa. MBSR-menetelmän meditaatioharjoitteita on kolme: keho- 

ja istumameditaatio ja mindfulness-jooga (Pennanen 2014). Kerr, Josyala & Lit-

tenberg (2011) ovat tutkineet MBSR-8-viikon ohjelmaan osallistuneiden päivä-

kirjoja. He pitävät ongelmallisena, että toistaiseksi on tehty hyvin vähän tutki-

muksia siitä, millainen prosessi esimerkiksi MBSR-ohjelmaan osallistuminen on 

ja millaisia muutoksia osallistujat kokevat itsessään. Havainnoivan asenteen 

muodostuminen on heidän mukaansa tärkeää aikuisille, jotta he voisivat tark-

kailla kokemuksiaan ilman reaktiivisuutta, tuomitsematta ja hyväksyen. Kun tä-

mä muutos tapahtuu, mahdollistuvat mindfulnessin muutkin myönteiset vaiku-

tukset. Koski (2002) toteaa, että kun mieli tyyntyy, voi nähdä syvemmälle itseen. 

Tällaisella kokemuksella on syvällinen merkitys yksilölle, se on voimallinen ek-

sistentiaalinen kokemus. Psykologisiin prosesseihin huomion kiinnittämistä 

mindfulness-harjoittelussa kaipaa myös Carmody (2015,74). Hän toteaa, että ne 

selittävät paremmin mindfulnessin vaikutuksia kuin biologiset tai neuraaliset po-

lut. 

 

MBCT, Mindfulness-Based Cognitive Therapy on luotu MBSR pohjalta. Silver-

ton (2012) määrittelee MBCT tietoiseen läsnäoloon perustuvaksi kognitiiviseksi 

terapiaksi, joka on suora sovellus MBSR:stä. MBCT:n kehittivät Mark Williams, 

John Teasdale ja Zindel Segal. MBCT toimii hyvin henkilöillä, jotka kärsivät 

esimerkiksi masennuksesta. MBCT on tutkimusten mukaan tehokas masennuk-

seen, uupumukseen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa ja merkittävä vaihtoehto 

esimerkiksi lääkehoidolle (Kabat-Zinn, 2003; Kabat-Zinn 2011). Lehto (2014) 

kirjoittaa, että MBSR ja MBCT eivät juuri eroa toisistaan. Molempien kesto on 

noin 8 viikkoa ja meditaatioharjoitukset ovat melkein samanlaiset.  
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Jatkuvan meditaatioharjoittelu on tärkeää myös menetelmien opettajille. Kabat-

Zinn (2003, 150) toteaa, että harjoittelu on paradoksaalisesti eliniän kestävää ja 

toisaalta kokonaan tässä hetkessä. Hän ihmettelee, ”miten kukaan voisi pyytää 

toista katsomaan syvälle mieleensä, ellei itse toimisi niin.” Crane ym. (2010) ko-

rostavat myös opettajan oman harjoittelun ja mielenlaadun merkitystä interven-

tioita ohjatessaan. MBSR / MBCT-ohjelmissa työskennellessään ihmiset voivat 

saada paljon tukea ohjaajalta, joka pystyy itse olemaan ns. olemisen tilassa. 

Samasta asiasta kirjoittaa myös Silsbee (2008) Hän korostaa, että muiden val-

mentaminen alkaa aina omasta sisäisestä työskentelystä ja ohjaajan olemisen 

tapa on olennainen muutokseen valmennettaessa.  

Tietoisuustaitojen harjoittamista voidaan pitää prosessien hidastamisena. Mie-

len taitojen harjoittaminen tarkoittaa voimistuvaa läsnäoloa ja tietoisuutta. Kle-

mola (2013) puhuu tietoisuustaidoista mielen taitoina, joita pitää harjoittaa aivan 

samoin kuin kehonkin taitoja. Mielen harjoittaminen on aina myös itse tutkimi-

sen prosessi, jossa valaisun kautta opimme uusia asioita mielen rakenteista ja 

tavoista toimia. Klemola (2013)  pitää tietoisuustaitoja elämän selviytymistaitoi-

na. Mielen harjoittaminen on Klemolan (2013) mielestä oman havaintoprosessin 

tutkimista. Siten se on oman itsen kasvattamista. Kun harjoittamista jatkaa riit-

tävän pitkään, alkavat elämä ja harjoitus olla yhtä. Kaiken muuttuvuus ja pysy-

mättömyys alkaa näyttäytyä selkeänä ymmärryksenä ja harjoitus alkaa sujua 

helpommin ja pienemmällä ponnistelulla (Klemola 2013). Psykologi Skarp 

(2019) sanoo osuvasti, että tietoisuustaidot ovat monille itsestäänselvyys, mutta 

kun ne ovat loppumassa, niiden arvo saatetaan ymmärtää.  

 

4.3 Vaiheittainen omaksumisprosessi 

Mindfulnessin oppiminen tapahtuu prosessina vaiheittain (Klemola 2013; Kabat-

Zinn 2005). Oppimisprosessin tutkimusta edustaa Monshatin ym. (2012) tutki-

mus. Tutkimuksessa (N=11) selvitettiin miten tietoisuustaitointerventioon osallis-

tuneet nuoret kokivat tietoisuustaitojen omaksumisen. Heidän tutkimuksensa on 

yksi harvoista laadullisista tutkimuksista, joita mindfulnessin oppimiskokemuk-

sista on tehty. Monshatin ym. (2012) ideana on tutkia, miten nuoret sitoutuivat 

mindfulnessin oppimiseen. He tutkivat miten tietoisuustaidot omaksutaan vai-
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heittain. Tutkimuksessa terveet 16-24 vuotiaat nuoret osallistuivat kuuden viikon 

mittaiseen mindfulness-harjoitteluun. Laadullinen aineisto kerättiin kahdeksassa 

pisteessä kolmen kuukauden ajalla haastatteluin harjoittelun aikana ja analysoi-

tiin sisällönanalyysin avulla (grounded theory).Tutkimuksessa tuotetun mallin 

mukaan ahdinko ja reaktiivisuus kuuluivat usein prosessin alkuun. Vähitellen 

saavutetaan stressinvähennystekniikkataitoja ja rentoutumista, mielen tasapai-

noa eli saavutetaan vakautta. Vaikuttaminen omiin tunteisiin on jollakin tavoin 

mahdollista, mutta tässä vaiheessa tilanteiden kontrolloiminen on haastavaa. 

Oivallukset ja selkeämpi mieli, itseymmärrys, itsereflektio ja muuttunut maail-

mankuva edustavat tietoisuustaitojen omaksumisen kolmatta vaihetta. Tällöin 

on saavutettu syvempi käsitys maailmasta ja ollaan tekemisessä sen kanssa 

”kuka olen” ja saavutettu ymmärrystä kaiken muuttumisesta. Tämä vaihe edus-

taa tietoisuustaitojen omaksumista elämäntavaksi, ei pelkästään tekniikaksi. 

Suhtautuminen stressiin muuttuu, näkökulma muuttuu, ja vaiheelle on tyypillistä 

itseluottamuksen kehittyminen (Monshat ym.2012). 

 

4.4  Mindfulnessin oppimisen vaikutuksia 

 

Kiinnostus mindfulnessiin vahvistuu koko ajan sen harjoittamiseen liittyvien tut-

kittujen myönteisten vaikutusten vuoksi. Havaittuja hyötyjä hyvinvointiin, stressi-

tasoihin ja terveyden kohentumiseen on paljon. Chiesa, Anselmi & Serretti 

(2014) pohtivat katsausartikkelissaan potilaita koskevan tutkimuskirjallisuuden 

avulla mindfulnessia ja listaavat mindfulnessin myönteisiä vaikutuksia. Mindful-

ness vähentää esimerkiksi masentuneisuuteen liittyy kielteisten asioiden mureh-

timista, ns. ruminaatiota. Masennus ja ahdistus helpottuvat myös sen vuoksi, et-

tä myötätunto itseä kohtaan lisääntyy. Tunteiden ja ajatusten välttämiskäyttäy-

tyminen vähenee mindfulness-harjoittelussa. Psykologinen hyvinvointi lisääntyy, 

kun omia ajatuksia ja tunteita aletaan tiedostamaan paremmin ja suhtautumaan 

niihin hyväksyvämmin. Mindfulness-harjoittelun on todettu myös parantavan it-

sesäätelyä, erityisesti tunteiden säätelyä (Chiesa, Anselmi & Serretti 2014; Leh-

to 2014). Crane, ym.(2016) toteavat, että on tarpeellista tutkia mindfulnessin 
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mekanismeja ja vaikuttavuutta, jotta päästäisiin selville paremmin myös sen  

hyvinvointia edistävistä mahdollisuuksista.  

Näkökulman muuttuminen esimerkiksi itsekeskeisestä murehtimisessa yleisestä 

(miksi) konkreettiseen (kuinka) näkökulmaan on Watkinsin (2015) mukaan 

mindfulnessin hyötyjä tarkkaavaisuuden, tunteiden säätelyn ja myötätunnon 

kasvun ohella.  Mindfulnessin avulla voidaankin syvällisen oppimisen myötä 

muuttaa suhtautumistapoja ja vaikka olosuhteet eivät muuttuisi, kokemus voi 

muodostua toisenlaiseksi (Kabat-Zinn, 1990). Rauhala (1986) toteaa tietoisuus-

taitoharjoitusten vaikuttavan mieleen niin, että inhimillinen kokeminen ja uudel-

leen organisoituminen mahdollistuvat. Pulkki & Saari (2014) korostavat, että 

monien ongelmien ratkaisuksi ei riitä vain objektiivinen tieto.  

 

Mindfulnessin merkityksestä terveydenhuollon ammattilaisille tiedetään esimer-

kiksi, että oman jaksamisen lisääntymisen, myötätunnon ja läsnäolon kautta 

myös potilaan ja vaikeiden tilanteiden kohtaaminen helpottuu (Raevuori 2016).  

Avoimuus, vastaanottavaisuus kokemuksille ja halukkuus oppia auttavat ihmis-

suhdetyössä. Nöyrä asenne, kyky kohdata erilaiset tilanteet ja tunteet auttavat 

tyyneyteen ja hyväksyntään. Tietoinen läsnäolo siis auttaa kohtaamaan myös 

ammatillisia ilmiöitä (Koivisto & Melartin, 2014). Braun, Kinser & Rybarczyk 

(2019) meta-analyysin mukaan mindfulness-interventiot terveydenhuollon am-

mattilaisille lisäävät sekä potilaan turvallisuuden tunnetta että parantavat poti-

laan tyytyväisyyttä hoitosuhteessa. Tämä liittyy toimivampaan kommunikaati-

oon. Myös hoitotulokset paranevat, kun potilaskeskeisyys lisääntyy (emt. 2019).  

Havaittuja hyötyjä hyvinvointiin on löydetty tutkimuksissa,  esimerkiksi Sumter, 

Monk-Turner & Turner (2007) tutkivat meditaation yhteyksiä univaikeuksiin ja to-

tesivat, että meditaatiota harjoittavilla on vähemmän univaikeuksia kuin ei-

harjoittajilla. Harjoittelun monien fysiologisten terveysvaikutuksiin liittyvien löy-

dösten lisäksi on tärkeää ymmärtää, että tietoisuustaitojen harjoittelu vaikuttaa 

nimenomaan kokemuksellisella tasolla muuttaen ihmisen kokemusta itsestään 

ja ympäristöstään, korostavat Lehto & Tolmunen (2008).  

 

Lutz, Greischar, Rawlings, Ricard & Davidson (2004) pohtivat harjoittelun me-

kanismeja. Miksi harjoitus helpottuu ajan myötä? Harjoitukseen liittyy meditaati-
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on ymmärtäminen omaan henkiseen elämään perehtymisen prosessina. Tuo 

ymmärrys tuottaa muutoksia kognitiossa ja tunteissa. Harjoitteluun liittyy heidän 

mukaansa (Lutz ym. 2004) sekä lyhyt- että pitkäaikaisia muutoksia hermostos-

sa. Farb ym., (2007) on tutkinut aivoja magneettikuvantamisen avulla ja 

mindfulness-harjoittajilla muutoksia aivoissa on havaittavissa. Lehto (2014) ja  

Luukkainen-Markkula (2016) ovat todenneet harjoittelun vaikuttavan aivojen 

pihtipoimun etuosien toimintaan ja telomeerien toimintaan aivoissa. Telomeerit 

ovat kromosomien päissä olevia DNA-jaksoja ja ne ovat yhteydessä sairastu-

vuuteen. Aivojen etuosien toiminnan muutokset ilmeisesti lisäävät kykyä toimin-

nanohjaukseen harjoittelevalla henkilöllä (Lehto 2014; Luukkainen-Markkula, 

2016). 

 

Mindfulnessin harjoittamisesta on hyötyä sekä kognitiiviseen että emotionaali-

seen itsesäätelyyn. Vygt (2015) korostaa mindfulnessin vaikutuksina parannuk-

sia kognitiivisessa kontrollissa. Vygtin (2015) mielestä kognitiota ja tunteita ei 

voida erotella. Tarkkaava havainnointi ja avoin tietoisuus vaikuttavat molempiin. 

Kun tarkkaavuus vaikuttaa tunteisiin, avoin tietoisuus vaikuttaa myös kogniti-

oon. Meditaation hyötyjen taustalla hänen mielestään voi olla nimenomaan per-

spektiivin muutos suhteessa omaan itseen. Brown (2015) toteaa myös, että tie-

toisuustaitokoulutuksen hyötyjä on tutkittu paljon kliinisissä oloissa, jossa pää-

paino on ollut oireiden vähentämisessä. Nykyisin huomiota kohdistetaan myös 

tietoisuustaitojen ja mindfulnessin kykyyn säädellä psykologista toimintaa. Tie-

toisuustaitojen hyödyt eivät pysähdy kärsimyksen vähentämiseen vaan näkö-

kulman muuttumisen kautta voi hyväksyntä, viisaus ja myötätunto lisääntyä ja 

harjoittajan käyttäytyminen ja suhtautuminen voi muuttua, vaikka ulkoisissa olo-

suhteissa ei muutoksia tapahtuisikaan. Lehtokin (2014) pitää mindfulness-

harjoittelua hyödyllisenä useimmille ihmisille, koska tiedostava läsnäolo on yh-

teydessä psyykkisiin hyvinvoinnin tekijöihin, esimerkiksi optimistisuuteen, em-

paattisuuteen ja onnellisuuteen. Chiesa, Anselmi & Serretti (2014) toteavat tut-

kimustensa perusteella MBI, mindfulness-based interventions, vähentävän vält-

tämiskäyttäytymistä, murehtimista ja lisäävän myötätuntoa itseään kohtaan. 

MBI vaikuttaa myös tunteiden säätelyyn. Kabat-Zinn (2011) näkee nykyisen 

kiinnostuksen tarkkaavaisuuteen ja sen sovelluksiin hyvänä sekä yksilölle että 
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laajemmin maailmassa. Jos tietoisuutta vaalitaan, se voi olla maailmaa muutta-

va transformatiivinen voima (emt. 2011). 

 

Kaikki eivät kuitenkaan koe hyötyvänsä mindfulnessista tai pidä sen opettelua 

tärkeänä. Meillä kaikilla on periaatteelliset mahdollisuudet oppia mindfulness-

taitoja, mutta käytännössä oppiminen voi olla haastavaa. Se edellyttää sopivaa 

elämäntilannetta, sitoutumista, tietoisuutta mindfulnessista ja sen 

mahdollisuuksista ja tutkimusten mukaan myös sopivaa persoonallisuutta 

(Kabat-Zinn,1990). Holmberg (2005) pitää mindfulnessin vastakohtana min-

dlessnessiä eli rutiininomaisesti, ajatuksetta tehtyä toimintaa. Myös Repetti 

(2010) puhuu mindfulnessin vastakohtana mindlessnessistä, hajanaisesta huo-

miokyvystä. Gethin (2015) mielestä äärimmäisenä tietoisen läsnäolon vastakoh-

tana on mindlessness tai dissosiaatio, joka tarkoittaa, että ajatusten, tunteiden 

ja havaintojen yhdistyminen kokonaisuuksiksi on vaikeaa. Lähtökohdat voivat 

vaikuttaa siihen, miten helppoa, motivoivaa ja tuloksellista oppiminen on. 

Monet yksilölliset tekijät, kuten persoonallisuuden piirteet ja masentuneisuus 

ovat yhteydessä mindfulness-pohjaisen intervention hyötyihin (Puolakanaho, 

Kinnunen & Lappalainen,2016). He tutkivat mindfulness- ja hyväksyntäohjelman 

vaikuttavuutta työuupumusoireiden lievittäjänä. Lisääntyneet mindfulness-taidot 

olivat yhteydessä persoonallisuuden piirteistä avoimuuteen, ekstraversioon ja 

vähäiseen neuroottisuuteen. He havaitsivat, että interventiota koskevat 

odotukset vaikuttivat tuloksellisuuteen. Harjoittelun omaehtoinen jatkaminen 

intervention jälkeen lisäsi vaikuttavuutta. Myös Naukkarinen, Karkkola, Kuittinen 

& Räty (2016) tutkimuksen mukaan tietoinen tarkkaavaisuus on yhteydessä 

sovinnollisuuden, tunnollisuuden ja neuroottisuuden kanssa.  Ahoniemi (2014) 

toteaa, että kaikki ihmiset eivät kiinnostu tietoisuustaitoharjoittelusta, vaikka he 

ammatillaisen mielestä saisivatkin siitä hyötyjä. Mindfulnessiin voidaan 

Ahoniemen mukaan liittää ennakkoluuloja tai motivaatiota ei vain 

yksinkertaisesti löydy. Mindfulness edellyttää hänenkin mielestään suurta 

motivaatiotasoa, koska harjoittaminen ei ole aina mukavaa tai rentouttavaa. 

Lehto & Tolmunen (2008) korostavat myös, että tietoisuustaitoharjoituksilla on 

kliinisesti merkittävää vaikutusta motivoituneiden yksilöiden kohdalla.   
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4.5  Mindfulnessin oppimisen jäsentäminen tutkimuksessani 

 
Synteesinä edellä esittämistäni oppimisen teorioista ja mindfulnessin oppimisen 

näkökulmista käytän oman tutkimukseni määritelmänä mindfulnessin 

oppimiselle seuraavaa määritelmää: Mindfulnessin oppiminen on uudenlaisten 

merkityksien muodostumisen prosessi, jolla on konkreettisia ja käytännöllisiä 

vaikutuksia ihmisen elämään (Van Manen, 1994). Perustaito mindfulnessin op-

pimiseksi on oppia tietoisesti suuntaamaan tarkkaavaisuuttaan. Oleellista on 

omaksua hyväksyvä asenne omiin havaintoihinsa, tunteisiinsa, kehollisuuteen-

sa ja ajatteluunsa. 

Muutokset tarkkaavaisuuden tietoisessa hyväksyvässä suuntaamisessa ts. 

mindfulness-taitojen kehittyminen, tuovat mukanaan kokemuksia oppimisen 

seurauksista (vaikutukset). Mindfulnessin oppiminen voi saada erilaisia merki-

tyksiä. Mindfulness voidaan kokea stressinhallintamenetelmäksi omien hyvin-

voinnin kokemusten saavuttamiseksi esimerkiksi jonkin kriisin yhteydessä tai 

ammatilliseksi työvälineeksi. Mindfulnessin oppiminen voi myös muodostua filo-

sofisesti kiinnostavaksi elämäntavaksi. Oppimisen kokemuksiin vaikuttavat hen-

kilökohtainen elämäntilanne, persoona, motivaatio, tiedot, taidot ja asenteet.   
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Mindfulnessin vaiheittainen oppimisprosessi, oppimiseen vaikuttavia teki-

jöitä, oppimisen merkityksiä ja vaikutuksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Tietoisuustaitojen oppimisen vaiheita, vaikutusten ja merkitysten 

jäsentelyä ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. (Monshat ym.2012, Kabat-

Zinn 1990, Klemola 2013, muotoili Niinistö 2020). Kaksisuuntainen nuoli kuvaa 

liikkumista oppimisprosessin eri vaiheissa sen jälkeen kun oppiminen on käyn-

nistynyt.  

3. Perspektiivin muuttuminen 
- oivallukset 
- tietoinen huomion suuntaaminen 
- hyväksyvä asenne 
- itsereflektio 
- vaihtoehdot 
- metakognitio 
- itseymmärrys 
- muuttunut maailmankuva 
- läsnäolon kokemus 
- valinnan mahdollisuudet 
- olemisen moodi 

”Elämäntapa / filosofia” 
 
 

2. Tasapainon saavuttaminen 
- tietoista huomion suuntaamista 
- taito havainnoida nykyhetkessä 
- tarkkaavaisuus 
- rentoutumisen metodi 
- kontrollin tunteita  

 
”Stressinhallintaväline” 

 
 
 

1. Oppimista ei tapah-
du/se on alussa 
- epämiellyttävät tunteet/ 
kokemukset, menneisyy-
teen takertuminen, turhau-
tuminen, ahdistus, reaktii-
visuus, autopilotti, usko-
mukset, ennakkoluulot, 
mindlessness, tekemisen 
moodi, dualistisuus, kes-
kittymiskyvyttömyys, tie-

dostamaton 

Oppimiseen vaikuttavia tekijöitä: 
- ulkoiset ja sisäiset  
  stressitekijät 
- harjoittelu (formaali ja informaali) 
- motivaatio 
- meditaatio 
- MBI (Mindfulness Based 
  Interventions) 
- persoonallisuus 
- asenne 

Mindfulnessin oppimisen vaikutuksia: 
empatia, fysiologiset vaikutukset mm. nukkumiseen, tun-
teiden säätely, kehotietoisuus, keskittyminen, tarkkaavuu-
den kehittyminen, elämänhallinnan tunteet, avoimuus, 
myötätunto, tasapaino, tyyneys, arvojen muuttuminen, 
lempeys, hyvinvoinnin kokemusten lisääntyminen, välttä-
miskäyttäytymisen ja murehtimisen väheneminen, suvait-
sevaisuus, kärsivällisyys, irti päästäminen, ponnistelemat-
tomuus, luottamus, itseluottamus, ihmisenä kasvamisen 

mahdollistuminen 
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5 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää mindfulnessin oppimisen jäsentymistä ja 

opiskelijoiden tarkkaavaisuuden tietoista suuntaamista ja itsensä havainnointia 

kurssimuotoisen opiskelun yhteydessä. Tavoitteena on selvittää tarkkaavaisuu-

den suuntautumisen kohteita ( keho, tunteet ja ajattelu) ja opiskelijoiden asen-

netta itseensä ja harjoitteluun. Haluan tutkia myös opiskelijoiden kokemuksia 

oppimisen vaikutuksia ja seurauksia. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on tutkia 

mindfulnessin oppimisen merkityksiä opiskelijoille.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

Miten opiskelijat kuvaavat tarkkaavaisuuden tietoista suuntaamista ja oman it-

sensä hyväksyvää havainnointia (mindfulnessin oppimista)? 

Miten opiskelijat kuvaavat mindfulnessin oppimisen vaikutuksia / seurauksia? 

Millaisia merkityksiä opiskelijat antavat mindfulnessin oppimiselle? 

 

6 Menetelmä 
 
 

6.1 Tutkimuskonteksti 

 

Helsingin yliopistossa käynnistettiin opiskelijoiden hyvinvointitutkimus v. 2017 ja 

aineistoa on kerätty kolmen vuoden ajan. Opiskelijoiden on todettu hyötyvän tie-

toisuustaitojen harjoittamisesta ja stressin tiedettiin tutkimusten mukaan vähe-

nevän tietoisuustaitoharjoittelun myötä (ks. Galante ym. 2018). Tiedekunnassa 

toteutettiin lukuvuonna 2018-2019 ”Tietoisuustaitoja opiskelijoille”- interven-

tiotutkimus (Repo ym. 2019).  Positiivisten kokemusten ja tutkimustulosten myö-

tä Helsingin yliopistossa on 2019 syksystä alkaen ollut tarjolla lääketieteellisen 

tiedekunnan opiskelijoille tietoisuustaidot- ja hyvinvointikurssi. Myös opettajille 

on ollut mahdollista omalla kurssillaan pohtia miten hyödyntää tietoisuustaitoja 

opetuksessaan (Repo, Renkonen, Paunio 2020).  Tämän pro gradu –työn ai-

neisto on kerätty osana Helsingin yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan 
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Stressinhallintaitoja opiskelijoille tutkimus- ja kehittämisprojektia, jonka johtaja-

na toimii FT Saara Repo. 

 

Opiskelijoiden hyvinvoinnille on v. 2020-2021 asettanut omat haasteensa koro-

navirus ja siihen liittyvät poikkeusolot. Korona-aikana on havaittu, että etäope-

tuksessa parhaiden oppimiskokemusten määrä on vähentynyt (Salmela-Aro, 

2020). Sosioemotionaalisia haasteita on ollut paljon, vuorovaikutus on ollut 

hankalampaa ja tunteiden säätelyssä on ollut ongelmia. Yliopisto on paljon 

muutakin kuin kognitiivista oppimista. Oivallukset edellyttävät innostusta ja ute-

liaisuutta, toteaa Salmela-Aro (2020).  

 

Tutkimuskontekstinani on Lääketieteellisen tiedekunnan kurssi, Tietoisuustaidot 

ja hyvinvointi, joka järjestettiin keväällä 2020. Tietoisuustaitokurssille osallistujat 

olivat lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoita. Tiedekunnassa on tarjolla viisi 

koulutusohjelmaa: lääketiede, hammaslääketiede, psykologia, logopedia ja 

translationaalinen lääketiede. Kurssille osallistuvat opiskelijat harjoittelevat 

kurssin aikana tietoisuustaitoja ja psykologisen joustavuuden taitoja, jotka tuki-

vat osallistujien hyvinvointia ja stressinhallintaa. Tietoisuustaito-kurssi ajoittui 

Helsingin yliopistossa korona-ajankohtaan. Tämä tarkoitti käytännössä siirtymis-

tä etäopiskeluun ja muutenkin epävarmuuden lisääntymistä.  

 

Kurssi pohjautui Jon Kabat-Zinn kehittämään Mindfulness Based Stress Reduc-

tion (MBSR) sekä Segal, Willams and Teasdale kehittämään Mindfulness-

Based Cognitive Therapyyn (MBCT). Kurssin aikana opiskelijat perehtyivät 

omatoimisesti kirjallisuuteen. Suositeltuna kirjallisuuten olivat mm. Brown, K. 

W.,Creswell, J.D. & Ryan, R.M. (eds.) 2015. Handbook of Mindfulness: Theory, 

Research, and Practice, Braun S.E., Kinser P.A., Rybarczyk B. Can mindful-

ness in health care professionals improve patient care? An integrative review 

and proposed model ja Williams, M. & Penman, D. 2017 Tietoinen läsnäolo: 

löydä rauha kiireen keskellä. Verkossa oli suosituksia myös harjoittelua tukeviin 

sovelluksiin. Monet opiskelijat hyödynsivät oppimispäiväkirjoissaan ja raporteis-

saan myös itse löytämäänsä aineistoa. Kurssikirjana harjoittelun tueksi oli kirja 

Tietoinen läsnäolo. 
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Kurssilla oli kahdeksan 90 minuutin tapaamista. Kurssilla edellytettiin 80% läs-

näoloa ryhmätapaamisissa, alkukyselyn täyttämistä, kahden oppimispäiväkirjan 

ja yhden oppimisraportin palauttamista. Opiskelijat pitivät harjoituspäiväkirjaa 

omista tuntemuksistaan ja havainnoistaan. Kurssin opettaja oli psykologi 

Mònica Iriarte-Lüttjohann. Tiedollisina tavoitteina opiskelijoilla oli osata selittää, 

mitä tietoisuustaidot ja psykologinen joustavuus tarkoittavat. Lisäksi tietoisuus-

taitoihin liittyvien keskeisten tutkimusten ja niihin liittyvän kritiikin tunteminen ja 

tietoisuustaitojen harjoittamisen yhteyden hyvinvointiin selittäminen kuului kurs-

sitavoitteisiin. Taidolliset tavoitteet liittyivät mindfulnessin harjoittamiseen ja sen 

oppimiseen. Huomion suuntaaminen tietoisesti ja keskittyneesti, omien ajatus-

ten, tunteiden ja havaintojen hyväksyminen ei-arvioivasti ja psykologisen jous-

tavuuden kehittyminen suhteessa omiin ajatuksiin ja tunteisiin mainittiin oppi-

mistavoitteissa. 

 

Kurssitapaamisten sisällöt muodostuivat seuraavasti. Ensimmäisellä tapaamis-

kerralla (12.3) käsiteltiin mindfulnessia ilmiönä.  Opiskelijat saivat kotitehtäviksi 

keho- ja hengitysmeditaatioiden tekemisen päivittäiseksi rutiiniksi, tietoisen läs-

näolon harjoittamisen sekä luopumisharjoituksen tehtäviä. Toisella tapaamisker-

ralla (19.3) teemana oli keho. Kotitehtävät liittyivät kehomeditaatioon, luopumis-

harjoituksiin ja miellyttävien kokemusten kalenterin tekemiseen. Kolmannella 

kerralla (26.3) teemana on hajanaisen mielen kokoaminen. Harjoitteena olivat 

hengitys- ja liike, istumameditaatiot, luopumisharjoitteet ja epämiellyttävien ko-

kemusten kalenterin tekeminen. Neljännen kerran (2.4) teemana oli uudenlai-

nen suhde omiin ajatuksiin. Harjoiteltiin tietoista kävelyä, läsnäoloa ja kotitehtä-

vät liittyivät tunnetiloihin liittyviin hengähdystaukoihin ja liikkumismeditaatioihin. 

Viidennen tapaamisen (16.4) teemana oli vaikeuksien kohtaaminen. Kotitehtä-

vinä oli kaiken opitun soveltaminen jokapäiväiseen elämään. Harjoituksina mm. 

keho- ja hengitysmeditaatioita, ääni- ja ajatusmeditaatioita sekä meditaatioita 

vaikeuksien kohtaamiseksi ja tutkimiseksi. Kuudennella kerralla (23.4) käsitel-

lään sitä, miten ajatukset eivät aina edusta todellisuutta. Harjoitellaan ajatuksiin 

suhtautumista uudella tavalla ja kotitehtävinä opiskelijoilla oli mm. hyvien teko-

jen tekemistä ja ystävällisyysmeditaatioita. Seitsemännellä kerralla (29.4) tutki-

taan motivaatiota, arvoja ja tekoja ja tietoista toimintaa.  Kotitehtävänä on valita 

meditaatiot, jotka toimivat parhaiten tai toisaalta ovat aiemmin tuntuneet itselle 



 29 

hankalilta. Kahdeksas tapaaminen (7.5) kannustaa ylläpitämään ja laajenta-

maan tietoisuustaitoharjoittelua. Ideana on, että tarkkaavaisuusharjoittelu palve-

lee tulevaisuudessa ja elämässä yleensä eikä ole itsetarkoitus sinänsä. Kurssin 

päätöskerralla käydään läpi ohjeita, joiden avulla mindfulness voidaan juurruttaa 

osaksi päivittäistä elämää tietoisesti. 

 

 

6.2 Tutkimusjoukko 

 

Kurssin aloitti 62 opiskelijaa, 49 naista ja 13 miestä. Heistä 47 suoritti kurssin 

hyväksytysti. Kurssin suorittaneista 33 opiskelijaa antoi luvan käyttää tutkimus-

tarkoitukseen oppimispäiväkirjojaan ja raporttejaan. Perusjoukon keski-ikä oli 

23v. Tutkimukseen suostumuksen antaneista opiskelijoista 18 oli lääketieteen ja 

11 psykologian opiskelijaa. Päädyin rajaamaan tutkimusjoukkoa sen laajuuden 

vuoksi. Valitsin satunnaisotannaksi seitsemän opiskelijaa perusjoukon jakautu-

misen suhteessa: seitsemän lääketieteen ja kaksi psykologian opiskelijaa. Tut-

kimukseeni osallistuneiden keski-ikä oli 22 vuotta ja heistä valtaosa oli naisia. 

 

6.3 Tutkimusaineiston keruu ja kuvaus 
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Tutkimuksessani hyödynsin oppimispäiväkirjoja ja oppimisraportteja. Yhteensä 

oppimispäiväkirjoja tutkimuksessani oli mukana 14 ja raportteja 7. Vastuututkija 

Saara Repo anonymisoi oppimispäiväkirjat ja raportit.   

 

Ensimmäinen vapaamuotoinen oppimispäiväkirja palautettiin kolmen ensimmäi-

sen viikon osalta. Siinä opiskelijat pohtivat mm. miltä harjoitukset ovat tuntu-

neet, mitä havaintoja he ovat tehneet, mitä opiskelijat niistä ajattelivat ja miten 

opiskelija on kokenut kurssin ensimmäiset viikot. Toinen vapaamuotoinen op-

pimispäiväkirja palautettiin kurssin keskivaiheilla (vkot 4-6) ja kehotuksena oli 

pohtia samoja asioita kuin ensimmäisessä oppimispäiväkirjassa. 

Loppuraportissa opiskelijat yhdistelivät opintojakson kirjallisuutta ja omaa oppi-

mista opintojakson aikana. Loppuraportissa oli osio, jossa määriteltiin mitä on 

mindfulness ja mitä siitä tutkimukseen pohjautuen tiedetään. Toisen osion ta-

voitteena oli kuvata, minkälainen oppimisprosessi kurssin käyminen opiskelijalle 

oli. Lisäksi tehtävänä oli myös pohtia mitä hyötyä ja haasteita näistä taidoista 

osallistujalle on opiskelijana ja tulevana terveydenhuollon tai muun alan ammat-

tilaisena. 

Liite 1: Liitteenä ohjeistus tehtävistä opiskelijoille 

 

6.4 Aineiston analyysi 

6.4.1 Yleistä laadullisesta tutkimuksesta ja sisällönanalyysista 
 
Tutkimukseni on siinä mielessä fenomenologinen, että yksilöiden kokemukset ja 

merkitykset mindfulnessin oppimisesta ovat keskiössä. Fenomenologian perus-

teella voidaan asettaa tutkimuskysymyksiä ja soveltaa toimintatapoja tutkimuk-

sessa (Huhtinen & Tuominen, 2020). Tutkimuksen analyysi toteutettiin teoriaoh-

jaavalla sisällönanalyysilla. Analyysissa on tunnistettavissa aikaisemman tiedon 

vaikutus, mutta tarkoituksena ei ole testata teoriaa vaan saada uuttakin tietoa. 

Kuten Tuomi & Sarajärvi (2018) kirjoittavat, teoriaohjaavassa tutkimuksessa on 

kyse abduktiivisesta päättelystä. Tutkijan ajattelussa on mukana sekä teoreet-

tista tietoa ja malleja sekä aineistolähtöisyyttä. Tutkija voi yhdistellä luovasti teo-
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riaa ja aineistosta nousevia ajatuksia. Omassa tutkimuksessani haasteena on, 

että mindfulnessin oppimisesta ei ole valmista teoriaa, vaan sovellan useita op-

pimisen teorioita, teoreetikkoja ja tutkimuksia moniulotteisen psykologisen pro-

sessin tutkimisessa. Teoriaohjaavalla lähestymistavalla jätän enemmän tilaa 

myös aineistosta nouseville havainnoille, jotka eivät liity mihinkään olemassa 

olevaan teoriaan, mutta vastaavat tutkimusintressiini. Tuomi & Sarajärvi (2018) 

pitävät perusteltuna, että aineistosta voidaan poimia asiat, jotka kuuluvat ana-

lyysirunkoon ja jättää huomiotta asiat jotka eivät runkoon sovellu. Sovellan itse 

tätä ohjetta teoriaohjaavassa lähestymistavassa niin, että havainnoin aineistos-

ta vain opiskelijoiden kokemuksia ja havaintoja liittyen heihin itseensä. En huo-

mioi esimerkiksi muihin opiskelijoihin, yhteiskuntaan, kurssiin liittyviä kokemuk-

sia. Analyysirunko on tällöin strukturoitu eli rungon ulkopuolelle jäävistä havain-

noista ei muodosteta uusia käsitejärjestelmiä induktiivisen sisällönanalyysin 

keinoin. Tähän strukturoituun teorialähtöiseen analyysitapaan liittyy Tuomen & 

Sarajärven (2018) mielestä se haitta, että jotain tärkeää rungon ulkopuolelta jää 

huomiotta. Mindfulnessin oppimiseen ja oppimispäiväkirjoihin ja raportteihin ai-

neistona sisältyy paljon näkökulmia ja vivahteita. Tällöin analyysirunko, joka 

keskittyy itseä koskeviin havaintoihin auttaa tunnistamaan nimenomaan omaan 

oppimisen liittyviä kokemuksia, merkityksiä ja vaikutuksia. Teoreettinen esiym-

märrys ohjaa analyysissani oppimisprosessin tutkimista. Kuten Puusa & Juuti  

(2020) toteavat, tutkimuksessa ei koskaan ole puhdasta objektiivisuutta. Sub-

jektiivisuus tulee aina mukaan tutkijan tutkimusasetelman myötä. Käsitteiden 

määrittely ja määritelmille annetut merkitykset muodostavat systeemin, joka tut-

kijan on perusteltava.  

Laadullinen sisällönanalyysi on pohjimmiltaan merkitysten tulkintaa, toteaa Tyn-

jälä (1991). Myös Huhtinen & Tuominen (2020) korostavat, että merkitysten 

luominen on laadullisen tutkimuksen yksi tärkeimmistä tehtävistä. Kieli ja merki-

tykset ovat keskeisessä asemassa kokemuksien tutkimisessa. Kieli eli sanallis-

taminen välittää opiskelijoiden kokemuksia (Tynjälä 1991). Tähän liittyy laadulli-

sen tutkimuksen haasteellisuus sekä mahdollisuudet. Tutkijalta odotetaan tark-

kaa huomiokykyä ja ymmärrystä kielen merkityksien huomioimisessa. Omassa 

tutkimuksessani tämä merkitysten tulkinta on keskeisessä roolissa, koska esi-

merkiksi asenne itseen ja harjoitteluun on tulkittava analyysiyksiköistä, tutkitta-



 32 

vilta sitä ei suoraan kysytä. Toisaalta taas sanallistamisen kyky opiskelijoilla 

vaikuttaa kokemuksien kerrontaan ja sitä kautta tutkimuksen tuloksiin. Esimer-

kiksi oppimispäiväkirjojen ja raporttien kerronta voi muuttua kurssilla lisäänty-

neen tiedon ja kokemusten kautta ja se vaikuttaa siihen, miten kokemukset on 

kyetty päiväkirjoissa kertomaan. Puusa & Juuti (2020) mukaan laadullisessa 

tutkimuksessa on merkityksellistä, että emme voi ymmärtää sanoja tai puhetta 

vain tarkastelemalla sen muotoa, vaan oleellista on myös ymmärtää sisäinen 

idea ja ajatus puheen takana. Haastavaa prosessin tutkimisessa on se, että 

psyykkisten muutosten ominaisuuksiin kuuluu oleellisesti kehityksellisyys. Tästä 

puhuu Leiman (2004) todetessaan, että oppimisprosessin aikana ilmiöiden mer-

kityssisällöt usein muuttuvat, vaikka näennäisesti puhuttaisiin samoista asioista 

tai ilmiöistä kuin aiemmin. Mindfulnessin oppimisen yhteydessä esimerkiksi ren-

toutumisen taidon oppimisen kuvaus voi kurssin alussa ja lopussa sisältää sa-

moja sanoja, mutta kertojalle merkitykset voivat olla kuitenkin kurssin kuluessa 

muuttuneita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.2 Aineiston analysoinnin vaiheet ja eteneminen 
 
 

Taulukko 1. Aineiston analysoinnin vaiheet 

Purkaminen Aineisto Tarkoitus Rajaus 

Esiluenta Kaikki oppimis-
päiväkirjat ja 
oppimisraportit 

Saada kokonaiskäsitys 
millaisia asioita opiske-
lijat tuovat esille päivä-
kirjoissa ja raporteissa 

Koko aineisto 

Systemaattinen lu-
keminen 1 

Kaikki oppimis-
päiväkirjat ja 
oppimisraportit 

Saada käsitys siitä, mi-
ten oppimiseen liittyviä 
seikkoja tulee aineis-
tossa esille ja tehdä 
päätös käytänkö vain 
oppimisraportteja  

Koko aineisto 
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Systemaattinen lu-
keminen 2 

Lääketieteen ja 
psykologian 
opiskelijoiden 
oppimispäiväkir-
jat ja -raportit  

Päätös käyttää rajatun 
opiskelijajoukon oppi-
mispäiväkirjoja ja oppi-
misraportteja  mindful-
nessin oppimisen ko-
kemuksien analysoi-
miseksi ja luoda testat-
tava analyysikehikko 
N=7 

Ne kohdat päivä-
kirjoissa ja rapor-
teissa, joissa vas-
tataan oppimiseen 
ja harjoitteluun liit-
tyviin kysymyksiin 
(teoriaa käsittele-
vät osiot, alku- ja 
loppukyselyt rajat-
tiin pois) 

Analyysikehikon tes-
taaminen kolmessa 
tutkimuskysymyk-
sessä kahdella opis-
kelijalla 

Lääketieteen ja 
psykologian 
opiskelijoiden 
oppimispäiväkir-
jat ja -raportit ( 
N=2) 

Selvittää tutkimusky-
symysten ja analyy-
sikehikon toimivuutta, 
kun tutkimuksen koh-
teena ovat  opiskelijoi-
den kokemukset mind-
fulnessin oppimisesta, 
sen seurauksis-
ta/vaikutuksista ja mer-
kityksestä aineistona 
oppimispäiväkirjat ja 
raportti 

Rajattiin oman it-
sen havainnoinnin 
ulkopuolelle me-
nevät osiot pois 
oppimispäiväkir-
joista ja raporteista 

Analyysikehikon 
muuttaminen en-
simmäisen tutkimus-
kysymyksen kohdal-
la testaamisen seu-
rauksena 

Lääketieteen ja 
psykologian 
opiskelijoiden 
oppimispäiväkir-
jat ja -raportit ( 
N=2) 

Saada harjoitteluun liit-
tyvästä asenteesta tie-
toa 
( oppimisen edellytys) 

Lisättiin itseen liit-
tyvään havainnoin-
tiin ja asenteeseen 
vielä asenne liitty-
en harjoitteluun 

Analyysin toteutta-

minen kolmessa tut-

kimuskysymyksessä 

analyysikehikoiden 

mukaisesti. 

Lääketieteen ja 

psykologian 

opiskelijoiden 

oppimispäiväkir-

jat ja -raportit ( 

N=7) 

Saada vastaukset tut-

kimuskysymyksiin 1-3 

teoriaohjatun sisäl-

lönanalyysin avulla 

Rajattiin oman it-

sen havainnoinnin 

ulkopuolelle me-

nevät osiot pois 

oppimispäiväkir-

joista ja raporteista 

ja analyysista 

Aineiston ja teorian 

lomittainen luenta ja 

vertailu 

Aineistoyksiköt Raportoinnin jäsenty-

minen 

Luokkien jäsenty-

minen teoriaohja-

tusti  

(Korona-ajan olo-

suhteet huomioi-

daan myös rapor-

tissa erikseen) 

 
 

Analyysiyksiköksi valitsin lauseen tai ajatuskokonaisuuden. Ensimmäisen tutki-

muskysymykseni koski opiskelijoiden tarkkaavaisuuden suuntaamisen ja hy-

väksyvän oman itsensä havainnoinnin taidon oppimista. Analysoin molemmat 

oppimispäiväkirjat sekä oppimisraportin keskittyen aina yhteen tutkimuskysy-



 34 

mykseen kerrallaan. Poimin aineistossa kaikki lause- ja ajatuskokonaisuudet, 

jotka kuvasivat tarkkaavaisuuden suuntautumista omaan itseen ja luokittelin 

suuntautumisen kohdistuvaksi joko kehoon, tunteisiin tai ajatteluun. Lisäksi luo-

kittelin vielä noista kommenteista millainen asenne itseen (hyväksyvä, tuomit-

seva, neutraali, ambivalentti vai ”ei voida luokitella”). Koodasin kaikki ensimmäi-

seen kysymykseen vastaavat kommentit esitysjärjestyksessä, henki-

lö/tutkimusnumero kerrallaan ja oppimispäiväkirja tai raportti kerrallaan. Käytin 

seuraavia koodeja: TN-tutkimusnumero-henkilö, TK1-tutkimuskysymys 1, TK2 -

tutkimuskysymys 2, TK3-tutkimuskysymys 3, OP1-oppimispäiväkirja 1, OP2-

oppimispäiväkirja 2, OR-Oppimisraportti, K-kommentti (kommentin järjestysnu-

merointi). Käytin värikoodeja erottelemaan tutkimuskysymykset ja niihin liittyvät 

analyysiyksiköt (keltainen, vihreä, turkoosi) 

  

Opiskelijat puhuivat kokemuksistaan usein yleisellä tasolla ja tarkkaavaisuuden 

kohdetta ei aina voinut analyysiyksiköistä erotella. Otin käyttöön myös luokan     

”ei voi luokitella”. Oli tarkoituksenmukaista lisätä opiskelijoiden motivaation kan-

nalta tärkeä sarake: Asenne harjoitteluun (myönteinen, kielteinen, neutraali, 

ambivalentti, ”ei voi luokitella”). Asenteen analysointi toteutui siten asenne it-

seen sekä asenne harjoitteluun ulottuvuuksilla. Asenne itseen kuvaa oppimista 

ja asenne harjoitteluun oppimisen edellytyksiä (motivaation merkitys) Mindful-

nessin oppimisessa on oleellista on omaksua hyväksyvä asenne omiin havain-

toihinsa, tunteisiinsa, kehollisuuteensa ja ajatteluunsa. Kommenteista, jotka 

koskivat tarkkaavaisuuden tietoista suuntaamista harjoittelun yhteydessä, ana-

lysoin myös asennetta itseään kohtaan.  
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Analyysikehikkoni liittyen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen oli seuraava:  

Miten opiskelijat kuvaavat tarkkaavaisuuden tietoista suuntaamista ja oman it-

sensä hyväksyvää havainnointia (mindfulnessin oppimista)? 

Tarkkaavaisuuden 

tietoinen suun-

taaminen 

Tarkkaavaisuuden 

kohde 

Keho, tunne, ajatte-

lu 

-ei voida luokitella 

Asenne itseä koh-

taan  

hyväksyvä, 

tuomitseva, 

neutraali, 

ambivalentti 

-ei voi luokitella 

Asenne harjoitte-

luun 

neutraali 

kielteinen 

ambivalentti 

myönteinen 

-ei voi luokitella 

Harjoitukset ovat 

tuntuneet hyvälle 

Ei voi luokitella Ei voi luokitella myönteinen 

 

Toinen tutkimuskysymykseni koski oppimisen vaikutuksia ja seurauksia. Koo-

dasin molemmista oppimispäiväkirjoista sekä raporteista yksilöittäin komment-

tien esiintymisjärjestyksessä lauseet tai ajatuskokonaisuudet joissa käsiteltiin 

mindfulnessin harjoittamisen vaikutuksia. Koodasin kaikki toiseen kysymykseen 

vastaavat kommentit esitysjärjestyksessä, henkilö/tutkimusnumero kerrallaan ja 

oppimispäiväkirja tai raportti kerrallaan. Kun analyysiyksiköt oli purettu pelkistet-

tyihin ilmauksiin, alaluokkiin, muodostin yläluokkia ilmauksista teoriaohjatusti 

mukaillen mm. Monshatin ym (2012) tutkimuksen käsitteitä mindfulnessin oppi-

misprosessin vaiheitten tyypillisistä kokemuksista (ahdistus, tasapaino, oivalluk-

set, itseluottamuksen kehittyminen). Samassa analyysiyksikössä saattoi tulla 

esiin useampia luokkia, joten osa yksiköistä on koodattu kahteen luokaan. Mer-

kitsin myös viitteeksi mitä oppimisen vaihetta pääluokat kuvaavat mukaillen teo-

rioitten ja tutkimusten pohjalta luomaani prosessimallia mindfulnessin oppimis-

prosessista ja sen vaiheista. Koska oppiminen on prosessi, voi episodiin sisäl-

tyä useampia merkityskokonaisuuksia. (ks. Liite 2) Täten koodasin esimerkiksi 

sekä tasapainoa että oivalluksia sisältävät yksiköt kahteen (2 ja 3) oppimisen 

vaiheeseen. Esimerkiksi kommentti: ”Joku turha huolenaihe saattaa jäädä vä-

hemmälle huomiolla ja on helpompi keskittyä asioihin joita arvostaa.” (TN15) 

alaluokka on tunteiden säätelyn ja keskittymiskyvyn paraneminen ja oivallukset, 

yläluokka on tasapainon kokemukset ja itseluottamuksen kehittyminen ja oppi-
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misen vaiheet 2 ja 3. Lukumäärä (f) kuvaa ko. luokkaa kuvaavien ilmausten 

määrää eikä siten ole yhtenevä kommenttien lukumäärän kanssa. Kuvio 1: Vai-

he 1, ei oppimista tai oppiminen on alussa, ahdistus.  Vaihe 2, Oppiminen 

käynnissä, tasapainon ja kontrollin tunteita. Vaihe 3, Oppiminen perspektiivin 

muutoksena, itsereflektiona ja oivalluksina. 

Käytin seuraavia koodeja: TN-tutkimusnumero-henkilö, TK1-tutkimuskysymys 1, 

TK2 -tutkimuskysymys 2, TK3-tutkimuskysymys 3, OP1-oppimispäiväkirja 1, 

OP2-oppimispäiväkirja 2, OR-Oppimisraportti, K-kommentti (kommentin järjes-

tysnumerointi).  

Esimerkiksi: Miten opiskelijat kuvaavat mindfulnessin oppimisen vaikutuksia / 

seurauksia? 

 Oppimisen 

vaikutukset / 

seuraukset 

Pelkistetty 

ilmaus 

- alaluokka 

Yläluokka Oppimisen 

vaihe 

- Yhdistävä 

tekijä 

TN10,TK2,O1,K1 Huomaan it-

sessäni rauhal-

lisemman tun-

nelman aina 

harjoitusten jäl-

keen sekä 

myös loppupäi-

väksi. 

rentoutuminen 

rauhoittuminen 

Tasapainon 

kokemuksia 

 

2 

 

Mindfulnessin vaikutusten yhdistäminen oppimiseen toteutui tässä analyysissa 

siten, että muodostin teoriaohjatusti aineistosta nousseista vaikutuksista ja seu-

rauksista oppimisen vaihetta kuvaavia yhdistäviä luokkia. (Liite 2, Kuvio 1). Vai-

kutukset oppimisen vaiheen kuvaajina on melko uutta aiempaa tutkimusta aja-

tellen. Vaikutuksia on toistaiseksi käsitelty länsimaissa enemmän liittyen mind-

fulnessin käyttöön lääketieteellisenä tai psykologisena menetelmänä. Omassa 

tutkimuksessani loin teoreettisen kehyksen, jota käytin apunani oppimisen vai-

heita jäsennellessäni. On tärkeää huomata, että oppimisen prosessiluonteisuu-

den vuoksi vaiheet ovat vain viitteellisiä. Esimerkiksi oppimisen vaiheeseen 1 
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liittyviä hankalia tunteita tai keskittymiskyvyttömyyttä voi esiintyä kokeneillakin 

mindfulnessin harjoittajilla ajoittain. Harjoittaminen on elämänmittainen matka ja 

prosessi, jossa erilaiset vaiheet vaihtelevat ja kulkevat limittäin (Kabat-Zinn 

1990; Klemola 2013). Oppimisen vaihe 1 kuvaa tilannetta, jossa oppiminen on 

alussa tai oppimista ei tapahdu. Teorioiden mukaan, (kuvio 1) tähän vaiheeseen 

liittyvät epämiellyttävät tunteet, turhautuminen, ahdistus, ennakkoluulot, tekemi-

sen moodi, keskittymiskyvyttömyys ja uskomukset. Tässä vaiheessa tarkkaa-

vuuden suuntaaminen ei onnistu ja ihminen toimii ns.automaattiohjauksella eli 

autopilotilla 

 

Kolmas tutkimuskysymykseni koski oppimisen ja mindfulness-harjoittelun merki-

tyksiä opiskelijoille. Koodasin kaikki kolmanteen kysymykseen vastaavat kom-

mentit esitysjärjestyksessä, henkilö/tutkimusnumero kerrallaan ja oppimispäivä-

kirja tai raportti kerrallaan. Aineiston ja teorian avulla jäsensin merkityskommen-

tit viiteen pääluokkaan: 1. stressinhallintaväline, 2. itsekasvatusmenetelmä, 3. 

ammatillinen näkökulma ja 4. elämäntapa ja 5. muut merkitykset.  Luokka ”muut 

merkitykset” sisältää huomioita hyödyistä, joita ei tarkemmin ole määritelty, ko-

rona-ajan kommentteja ja ambivalentteja tunnelmia. Käytin seuraavia koodeja: 

TN-tutkimusnumero-henkilö, TK1-tutkimuskysymys 1, TK2 -tutkimuskysymys 2, 

TK3-tutkimuskysymys 3, OP1-oppimispäiväkirja 1, OP2-oppimispäiväkirja 2, 

OR-Oppimisraportti, K-kommentti (kommentin järjestysnumerointi). 

Millaisia merkityksiä opiskelijat antavat mindfulnessin oppimiselle? 

 Mindfulnessin 

merkitykset 

Pelkistetty ilmaus 

=pääluokat 

Huomioita 

TN10,TK3,O1,K1 En ole aikaisemmin 

tehnyt tällaisia har-

joitteluja, joten ny-

kyään ajattelen että 

nämä voivat olla 

hyvinkin hyödyllisiä 

erityisesti stressaa-

vina aikoina. 

Stressinhallintaväline poikkeusolot 
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7 Tulokset 

Tulokset esitellään tutkimuskysymysten teemojen mukaisesti järjestyksessä. 

Tarkkaavaisuuden tietoinen suuntaaminen ja sen kohteet, asenne itseä ja har-

joittelua kohtaan tulevat esille ensimmäisessä tulosluvussa. Seuraavaksi tarkas-

telen opiskelijoiden kokemuksia mindfulness-harjoittelun vaikutuksista ja seu-

rauksista heille itselleen. Tuon esille toisessa luvussa myös vaikutusten linkit-

tymisen oppimisprosessin erilaisiin vaiheisiin. Lopuksi kolmannessa luvussa 

nousevat esille opiskelijoiden tietoisuustaidoille antamat merkitykset. Käsitykset 

voivat konkretisoitua heille itselleen erilaisina merkityksinä ja toiminnan muutok-

sina tai ammatillisina hyötyarvoina. 

 

7.1 Tarkkaavaisuuden suuntaaminen ja oppimiseen asennoituminen 

Tarkkaavaisuuden tietoinen suuntaaminen ja itsensä hyväksyvä havainnointi on 

mindfulnessin perustaito, joka on mindfulnessin erilaisesta käsitteellistämisestä 

huolimatta  yhteneväistä lähes kaikille mindfulnessin määritelmille. Tämän pe-

rustaidon operationalisoimiseksi tarkastelin tarkkaavaisuuden suuntaamisen liit-

tyviä havaintoja oppimispäiväkirjoista ja -raporteista. Koska asennoituminen se-

kä itseen ja harjoitteluun on tärkeää mindfulnessin oppimisessa, liitin sen osaksi 

tarkkaavaisuuden havainnoinnin analyysia. Samoista analyysiyksiköistä pyrin 

siis hahmottamaan tarkkaavaisuutta, sen kohteita ja asennoitumista.  

 

7.1.1 Tarkkaavaisuuden tietoinen suuntaaminen 

Perustaito mindfulnessin oppimiseksi on oppia tietoisesti suuntaamaan tarkkaa-

vaisuuttaan. Opiskelijat kuvasivat oppimispäiväkirjoissaan ja oppimisraporteis-

saan tarkkaavaisuuden suuntaamista hyvin yleisellä tasolla ja suurimmasta 

osasta merkityskokonaisuuksia ei tarkkaavaisuuden kohde tullut erityisesti esil-

le. Kurssin alussa palautetut oppimispäiväkirjat (OP1) sisälsivät eniten kom-

mentteja, joista ei voinut määritellä tarkkaavaisuuden kohdetta.  
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”On helpompaa tietoisesti suunnata huomiota johonkin tiettyyn asiaan. En kui-

tenkaan allekirjoita väitettä ”osaan suunnata huomioni tietoisesti”, koska joskus 

se onnistuu, joskus ei.”(TN15,OR) 

 

Opiskelijat mainitsivat kehon tarkkaavaisuuden kohteena kaikkein useimmin ja 

maininnat tulivat esille melko tasaisesti oppimispäiväkirjoissa ja raporteissa. 

Kehoon, esimerkiksi hengitykseen keskittyminen, nousi episodeissa esille konk-

reettisena asiana. Opiskelijat nostivat esille ajattelun tarkkaavaisuuden kohtee-

na erikseen mainittuna 8 kertaa. Tällöin kommentoitiin mm. silloista mielentilaa 

ja ystävällisyysmeditaation tuottamia ajatuksia. Tunteet mainittiin myös oppi-

mispäiväkirjoissa ja raporteissa. Lempeys ja ärtymyksen tunteet nousivat opis-

kelijoiden mainintoina esille eniten. Kaiken kaikkiaan kurssin keskivaiheilla pa-

lautetuissa oppimispäiväkirjoissa (OP2) oli eniten mainintoja kaikista tarkkaa-

vaisuuden kohteista. Muutamissa merkityskokonaisuuksissa tuli esille useampia 

tarkkaavaisuuden kohteita. 

”Haluaisin seuraavien viikkojen aikana keskittyä vielä paremmin tekemiini har-

joituksiin ja suhtautua lempeämmin ajatuksiini, kehoon ja tuntemuk-

siin.”(TN13,OP1) 

 

7.1.2 Asenne itseä kohtaan 

Itseen kohdistuvista asenteista opiskelijoilla yleisin asenne oli hyväksyvä. Hy-

väksyntä muodostui itseä koskevan asenteen suurimmaksi luokaksi. Opiskelijat 

kommentoivat hyväksyvästi mm. taitojaan tehdä harjoituksia ja keskittyä. Vaikka 

harjoittelu ja oppiminen ei aina sujukaan odotusten mukaisesti, hyväksyvissä 

kommenteissa suhtauduttiin yrittämiseen ja omaan tekemiseen myönteisellä 

asenteella. Kaikista episodeista ei pystynyt tunnistamaan asennetta tai sen sä-

lyä. Tuolloin jätin asenteen siitä episodista luokittelematta.  

”Yritän kuitenkin suhtautua näihin vastoinkäymisiin lempeästi ja tutkiskellen, 

koska jokaisesta harjoituksesta voi varmasti oppia jotain.”(TN15,OP1) 

 

Neutraali asenne itseä kohtaan oli hyväksyvän asenteen jälkeen seuraavaksi 

yleisin asennoitumisen tila opiskelijoilla. Opiskelijat kuvasivat omaa asennettaan 
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tai toimintaansa ilman havaittavaa positiivista tai negatiivista virettä. Neutraa-

leiksi luokitellut kommentit saattoivat sisältää esimerkiksi realistisia toteamuksia 

tarkkaavaisuuden suuntaamisen ja harjoittamisen hankaluuksista tai toisaalta 

onnistumisista. 

”Olen myös huomannut, että monissa tilanteissa en ole kovin tietoinen mitä 

teen ja miksi.”(TN22,OP1) 

 

Tarkkaavaisuuden tietoinen suuntaaminen ei kuitenkaan aina näyttänyt sujuvan 

opiskelijoilla hyväksyvän tai neutraalin asenteen vallitessa. Itsekriittisiä (tuomit-

sevia) episodeja tuli esille eniten kurssin ensimmäisessä oppimispäiväkirjassa. 

Kriittiset episodit kohdentuivat itseen mm. ärtymyksenä siitä, että oppiminen ja 

harjoittelu tai ajan löytäminen harjoittelulle ei onnistunut ennakko-odotusten 

mukaisesti.  

”Olen havainnut itsestäni, että mielelläni on erittäin vahva taipumus lähteä har-

hailemaan ja olen itselleni suhteellisen armoton ohjatessani sen takaisin esi-

merkiksi hengitykseen.”(TN13,OP1) 

 

Myös ristiriitaisia, ambivalentteja tuntemuksia itseä ja oppimista kohtaan esiintyi 

muutamissa episodeissa. Opiskelijat toisaalta tunnistivat mindfulnessin oppimi-

sen ja harjoittamisen mielekkyyden ja toisaalta taas kyseenalaistivat ajankäy-

tön, menetelmät tai oman toimintansa. 

”Välillä kun olen ärtyneellä päällä voi tuntua, etten jaksaisi pysähtyä minuuteiksi 

hetkeen, katsoisin vaikka mieluummin jotain sarjaa, joka saa ajatukset muualle. 

Harjoitusta tehdessä silloin joskus rentoudun, mutta välillä myös harjoituksien 

aikana haluaisin jo mennä eteenpäin. Jälkeenpäin en ole kuitenkaan ikinä tun-

tenut, että olisi ollut parempi olla tekemättä harjoitusta.” (TN22,OP1). 

 

7.1.3 Asenne harjoitteluun 

Harjoitteluun liittyi opiskelijoilla pääasiassa joko myönteisiä tai ambivalentteja 

asenteita. Myönteinen harjoitteluasenne oli episodeissa kaikkein yleisin. Myön-

teisissä kommenteissa kuvattiin harjoitteluun liittyviä tuntemuksia positiivisina. 
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Myönteiset kommentit liittyivät myös siihen, että harjoittelu ei ollut onnistunut 

odotetusti toistaiseksi, mutta  positiivinen asenne harjoittelun jatkamiseen ja 

opetteluun oli silti voimakas. Myönteisissä kommenteissa myös arvotettiin joitain 

harjoituksia enemmän kuin toisia, mutta asenne oli kokonaisuuteen silti myön-

teinen ja harjoittelun yksilöllinen sopivuus ymmärrettiin osana oppimisprosessia.  

 

”Pidin erityisesti tietoisen liikkeen harjoituksesta, jolloin oman kehon kuuntelu 

sai aivan uusia ulottuvuuksia.”(TN13,OR) 

 

Ambivalentit asenteet harjoitteluun opiskelijoilla olivat myös tyypillisiä. Harjoitte-

luun koitettiin suhtautua myönteisesti, mutta se ei sujunutkaan toivotulla tavalla. 

Hyödyt tiedostettiin, mutta tunnelmat eivät aina vastanneet tahtotilaa. Harjoitte-

lusta kuitenkin monet kokivat hyötyä, vaikka motivaatio ei ollutkaan paras mah-

dollinen.  Ristiriitaista suhtautumista harjoitteluun näkyi eniten ensimmäisessä 

ja toisessa oppimispäiväkirjassa. Kurssin lopussa palautetussa oppimisraportis-

sa oli vain yksi ambivalentiksi luokiteltu episodi.  

” Kuitenkin jos olen tehnyt sitä (ystävällisyysmeditaatio) tilanteessa, jossa olen 

stressaantunut ja kaikki ärsyttää, silloin on tuntunut alussa hieman teennäiseltä 

kaivaa ystävällisyyttään esille. Kyllä se kuitenkin on pysäyttänyt hetkeen, aina-

kin tulee tiedostettua, että mielentila on mikä on.”(TN22,OP2). 

 

Opiskelijoilla kielteinen asenne harjoitteluun näkyi eniten kurssin alkuvaiheissa. 

Kielteisissä episodeissa ei nähty tai koettu harjoittelusta hyötyä tai harjoitteet 

koettiin turhauttavina. Kielteiset kommentit liittyisivät myös hiukan epärealistisiin 

odotuksiin harjoittelun välittömistä myönteisistä vaikutuksista. 

”Alkupuolella harjoitusten tekeminen tuntui epäluontevalta, joskus suorastaan 

turhauttavalta, enkä havainnut niillä olevan välittömiä myönteisiä vaikutuksia. 

Oli hankalaa löytää motivaatiota tehdä harjoituksia säännölliseen ryt-

miin.”(TN30,OR). 

 

Osa opiskelijoista suhtautui hyvin neutraalisti  harjoitteluun. Nämä kommentit 

kuvailivat harjoittelua ja asennetta ilman arvottamista ja tosiasioita toteamalla. 
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Näissä kommenteissa saatettiin esimerkiksi hämmästellä oppimisen ja harjoitte-

lun hankaluutta tai tehdä toteamuksia omasta käyttäytymisestään harjoittelun 

aikana ilman että harjoittelua kohtaan olisi vallinnut kielteinen asenne. Kom-

menteissa kuvattiin rehellisesti harjoittelun vaikeutta, joka saattoi yllättää harjoit-

tajan.  

”Ensimmäisinä tapaamisina huomasin miten vaikeaa oli pysähtyä ja keskittyä 

vain hengitykseen eikä antautua ajatusten valtaan.”(TN13,OR) 

 

Harjoitteluasenne tuli kaiken kaikkiaan opiskelijoiden teksteissä hyvin esille ja 

vain muutaman merkityskokonaisuuden osalta asenne jäi epäselväksi.  

 

Taulukko 2. Miten opiskelijat kuvaavat tarkkaavaisuuden tietoista suun-

taamista ja oman itsensä hyväksyvää havainnointia (mindfulnessin oppi-

misen perustaitoa)  (kysymys 1) 

Tarkkaavaisuuden 

tietoisen suuntaa-

misen kohde  

f (määrä) 

OP1 (f) OP2 (f) OR (f) Yhteensä (f) 

ja prosenttiosuus 

keho 5 5 3 13 (19,6%) 

tunne 1 3 1 5 (7,5%) 

ajattelu 1 7 0 8 (12%) 

ei voi luokitella 19 15 6 40 (60%) 

Yhteensä (f) 26 30 10 66 (100%) 

Asenne itseä koh-

taan 

    

hyväksyvä 4 13 5 22 (36%) 

tuomitseva 8 1 2 11 (18%) 

neutraali 5 8 2 15 (24%) 

ambivalentti 3 2 0 5 (8%) 

ei voi luokitella 4 3 1 8 (13%) 

Yhteensä(f) 24 27 10 61 (100%) 
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Asenne harjoitte-

luun 

    

myönteinen 9 12 5 26 (43%) 

kielteinen 3 3 1 7 (11%) 

neutraali  2 2 2 6 (10%) 

ambivalentti 9 10 1 20 (33%) 

ei voi luokitella 1  1 2 (3%) 

Yhteensä(f) 24 27 10 61 (100%) 

 

Taulukkoon 2 on koottu oppimispäiväkirjoissa (OP1 ja OP2) sekä oppimisrapor-

teissa (OR) esiintynyt episodien määrä  ensimmäisen tutkimuskysymyksen 

osalta. Merkityskokonaisuuksia oli yhteensä 61kpl. Taulukossa tarkkaavaisuu-

den kohde saattoi samassa episodissa kohdentua esimerkiksi kehoon ja ajatte-

luun ja siten tarkkaavaisuuden kohteiden lukumäärä ei ole yhtenevä episodien 

lukumäärän kanssa. Kohteiden lukumäärä on 66kpl.   

 

7.2 Mindfulnessin oppimisen vaikutuksia ja erilaisia oppimisen vaiheita 

 

Opiskelijoilla oli hyvin vaihtelevia kokemuksia mindfulnessin oppimisen vaiku-

tuksista ja harjoittelun seurauksista heille itselleen. Osalle vaikutukset olivat hy-

vin konkreettisia toiminnan tai käyttäytymisen muutoksia tai kehollisuuden ko-

kemuksia, osalle taas tunteiden tai ajatusten säätelyä tai oivalluksia.  Oppimis-

prosessi oli jokaisella erilainen ja kuten prosesseihin kuuluu, oppimisen vaiheet 

olivat usein päällekkäisiä, limittäisiä ja vaikeasti eroteltavissa.  

 

7.2.1 Ahdistusta ja ennakkoluuloja 

 

Mindfulnessin oppiminen ja harjoitukset herättivät harvoin ahdistusta. Ahdistus 

tuli esille opiskelijoiden kokemuksissa reaktiivisuutena, vastustuksena ja epä-

miellyttävinä tunteina. Ahdistus näkyi eniten kurssin alussa. Myös ennakkoluulot 

mainittiin oppimista hankaloittavina tekijöinä kurssin alkupuolella. 
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”Suuria muutoksia en ole vielä havainnut. Se voi johtua osittain siitä, että en ole 

jaksanut tai mieleni on vastustanut meditaatioon ryhtymistä.”(TN29,OP1). 

 

7.2.2 Tasapainon kokemuksia 

 

Tasapainon kokemukset olivat mindfulnessin harjoittamisen yleisin vaikutus. 

Tasapainon kokemuksia opiskelijat kuvailivat rentoutumisen ja rauhoittumisen 

tunnelmilla ja suorittamisen vähenemisenä. Yli puolet merkitysepisodeista ku-

vasi tavalla tai toisella lisääntynyttä tasapainoa ja elämänhallintaa. Opiskelijat 

huomasivat, että stressiä on helpompi hallita ja myös asioiden murehtiminen 

väheni.   

 

”Arkeni on muokkautunut leppoisammaksi ja vähemmän suorituskeskeisem-

mäksi”. (TN10,OP1) 

 
 

Opiskelijat kuvailivat keskittymis- ja toimintakyvyn paranemista, taitoa havain-

noida nykyhetkessä ja läsnäolon kokemuksia. Myötätunnon, hyväksynnän ja 

lempeyden lisääntyminen mainittiin myös usein.  

 

”Huomasin myös olevani nykyään aikaansaavempi sekä ajattelevan myötätun-

toisempi itseäni kohtaan.”(TN10,OP2) 

 
 

Tasapainon kokemuksia ilmaisivat myös opiskelijoiden maininnat mindfulnessin 

oppimisen fysiologisista vaikutuksista, esimerkiksi unen laadun paraneminen 

mainittiin erikseen. Myös kehotietoisuuden kokemukset ja elämänhallinnan tun-

teet ilmensivät tasapainoa. Tasapainoa lisääviä tekijöitä heijastelivat myös opis-

kelijoiden yleiset kommentit olemisen mielentilan oppimisesta tai yleisistä hyvin-

voinnin kokemusten lisääntymisestä. 

 

”Pystyn nukahtamaan ja nukkumaan paremmin. Lisäksi kykenen keskittymään 

paremmin kouluhommiin.”(TN30,OP2). 
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7.2.3 Oivalluksia 

 

Mindfulnessin oppimisprosessin seurauksena opiskelijat kertoivat saaneensa 

uusia oivalluksia. Merkityskokonaisuudet sisälsivät tällöin jonkinlaista reflektiota, 

lisääntynyttä itsensä ja oman toimintansa ja ajattelun ymmärtämistä. Olemisen 

moodiin tekemisen tilasta siirtyminen oli episodikohtaisesti joko tasapainon ko-

kemusta tai oivaltamista. Olemisen tila tasapainon tuntemuksena oli kokemus 

siitä, miten asioiden annettiin vain tapahtua ilman että niitä olisi sen enempää 

reflektoitu. Toisaalta olemisen tilaan liittyi myös oivalluksia siitä, että tekeminen 

ja suorittaminen ei olekaan niin tärkeää - mindfulness auttoi tämän ymmärtämi-

sessä.  Mindfulnessin oppimisprosessin yhteydessä on puhuttu myös metakog-

nition taitojen oppimisesta, oman ajattelun ajattelemisesta ja etäisyyden ottami-

sesta omiin tunteisiin, ajatuksiin ja reaktioihin. Episodit, joissa opiskelijat puhui-

vat näistä asioista liitin oivalluksiin. Jotkut merkityskokonaisuudet sisälsivät ku-

vauksia uusista oivalluksista ja muuttuneesta maailmankuvasta. 

 

”Tietynlainen pysähtyminen tutkimaan omia tunteita ja ajatuksiani on lisäänty-

nyt. Etenkin ajatus siitä, että välillä voi zoomata lähemmäs tuntemuksia ja välillä 

tarkastella niitä kauempaa.”(TN29,OP2) 

 
 

7.2.4 Itseluottamus kehittyy 

 

Mindfulnessin oppimisen myötä myös opiskelijoiden itseluottamus näytti kehitty-

vän. Itseluottamusta ja sen kehittymistä koskevat huomiot tulivat esille eniten 

kurssin loppuraportissa. Opiskelijat kertoivat Itseluottamuksen kehittymisestä 

elämänhallinnan mahdollisuuksien lisääntymisen kokemuksina, tunteiden sääte-

lyn helpottumisena, reflektiona, murehtimisen vähenemisenä, valinnan mahdol-

lisuuksien lisääntymisenä ja arvojen muuttumisena. Kun itseluottamus kehittyi, 

lisääntyivät myös myötätunto, hyväksyntä ja lempeys itseä kohtaan.  

 

”Ennen syyttelin kauheasti itseäni, jos en jaksanut tai ehtinyt tekemään asioita. 

Nykyään kuitenkin ajattelen, että on ihan okei, jos kaikkea ei ehdi teke-

mään.”(TN29,OR) 
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Taulukko 3. Miten opiskelijat kuvaavat mindfulnessin oppimisen vaikutuk-

sia / seurauksia? (kysymys 2) 

Yläluokat OP1(f) OP2(f) OR(f) Yhteensä (f) ja 

prosenttiosuus 

Ahdistusta ja  

ennakkoluuloja 

2 0 1 3 (3,5%) 

Tasapainon  

kokemuksia 

21 16 20 57 (59%) 

Oivalluksia 

 

3 4 9 16 (16%) 

Itseluottamuksen 

kehittyminen 

5 3 14 22 (23%) 

Yhteensä (f) 31 23 43 98 (100%) 

 
 

Taulukkoon 3 on koottu oppimispäiväkirjoissa (OP1 ja OP2) sekä oppimisrapor-

teissa (OR) esiintynyt episodien määrä toisen tutkimuskysymyksen osalta. Mer-

kityskokonaisuuksia oli yhteensä 68kpl. Luokittelin episodit teoriaohjatusti mu-

kaillen mm. Monshatin ym. (2012) tutkimuksen käsitteitä mindfulnessin oppi-

misprosessin vaiheitten tyypillisistä kokemuksista (ahdistus, tasapaino, oivalluk-

set, itseluottamuksen kehittyminen). Luokittelin osan kommenteista useampaan 

yläluokkaan ja siksi episodien lukumäärä on eri kuin taulukossa esiintyvien ylä-

luokitusten lukumäärä. 25 kommentissa tuli esille kaksi tai jopa kolme yläluokan 

nimikettä. Esimerkiksi episodin ”Mindfulness harjoittelujakso opetti, ettei työni 

määrä ole itseisarvo omalle arvolleni”(TN11, OR) - luokittelin sekä oivalluksiin 

että itseluottamuksen kehittymiseen. Mindfulnessin oppiminen, sen seuraukset 

ja vaikutukset etenivät prosessina, ja sen vuoksi ei ollut mahdollista muodostaa 

toisistaan täysin riippumattomia tai poissulkevia luokkia. (ks. Monshat ym. 

2012).  
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7.2.5 Oppimisen vaiheet ja prosessi 

 

Oppimisen vaikutuksia ja seurauksia jäsensin myös muodostamalla yläluokkia 

kokoavaksi yhdistäväksi tekijäksi taulukon oppimisen vaiheet. Oppimisen vai-

heen jäsennys 1-3 on perustui teoriaohjattuun jäsentelyyni oppimisen proses-

simaisesta etenemisestä. (Liite 2 ja Kuvio 1.)  

 

 

Oppimisen vaihe 1: Oppiminen on alussa/ ei käynnistynyt, ahdistusta.   

Vaihe 2: Oppiminen käynnissä, tasapainon ja kontrollin tunteita.  

Vaihe 3: Oppiminen perspektiivin/näkökulmien muutoksena, itsereflektiona ja 

oivalluksina.  

Kuvio 1 perustana ovat mm. Monshatin ym. (2012), Kabat-Zinnin (1990) ja Kle-

molan (2013) teoria ja tutkimus mindfulnessin harjoittamisen etenemisestä. 

Teorioista kootut oppimisprosessiin liittyvät tuntemukset ja kokemukset (kuvio 1 

ja liite 2) on koottu tähän ja alla olevasta taulukosta näkyy miten episodit oppi-

mispäiväkirjoissa ja raporteissa sijoittuivat tämän jaottelun mukaisesti. 

 

Oppimisen vaihe 1 

Oppimista ei tapahdu  

tai oppiminen  on alussa 

epämiellyttävät tunteet/kokemukset 

menneisyyteen takertuminen 

turhautuminen 

ahdistus, reaktiivisuus 

autopilotti 

uskomukset 

ennakkoluulot 

mindlessness  

tekemisen moodi 

dualistisuus 

keskittymiskyvyttömyys 

tiedostamaton 

Oppimisen vaihe 2 

Tasapainon saavuttaminen 

tietoista huomion suuntaamista 

taito havainnoida nykyhetkessä 

tarkkaavaisuus 

rentoutumisen metodi 

kontrollin tunteita 
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Oppimisen vaihe 3  

Perspektiivin muuttuminen 

oivallukset 

tietoinen huomion suuntaaminen 

hyväksyvä asenne 

itsereflektio 

vaihtoehdot 

metakognitio 

itseymmärrys 

muuttunut maailmankuva 

läsnäolon kokemus 

valinnan mahdollisuudet 

olemisen moodi 

 

 

Taulukko 4. Miten oppimisen vaikutukset näkyvät teorioiden mukaisina oppimi-

sen vaiheina? (kysymys 2) 

Oppimisen vaihe OP1 (f) OP2 (f) OR (f) Yhteensä 

1 2 0 1 3 (3,5%) 

2 22 16 20 58 (66%) 

3 5 4 17 26 (31%) 

 

Tämän taulukointi jäsentää opiskelijoiden kuvauksia mindfulnessin vaikutuksista 

oppimisen näkökulmasta. Episodien perusteella voidaan todeta että kaikki kurs-

sille osallistuneet opiskelijat saivat oppimisen kokemuksia. Suurimmalla osalla 

oppimisen kokemukset liittyivät tasapainon saavuttamiseen, mutta myös per-

spektiivin muuttumista ja oivalluksia tuli esille.  

 

 

7.3 Mindfulnessin oppimisen henkilökohtaisia ja ammatillisia merkityksiä 

 

Mindfulnessin merkityksellisyys opiskelijoille sai monenlaisia ulottuvuuksia. 

Mindfulness koettiin stressiä helpottavaksi välineeksi, mutta myös ihmisenä 

kasvaminen ja itseluottamuksen kehittyminen nousivat esille. Mindfulnesista ta-

voiteltiin myös rutiinia ja elämäntapaa. Ammatillinenkin hyöty nostettiin keskiöön 
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useammassa kommentissa. Merkityksiä kommentoitiin eniten kurssin lopuksi jä-

tetyissä oppimisraporteissa (OR). Merkityskokonaisuudet järjestyivät teorian 

avulla viiteen pääluokkaan: stressinhallintaväline, itsekasvatusmenetelmä, am-

matillinen näkökulma ja elämäntapa ja muut merkitykset. Luokka ”muut merki-

tykset” sisälsi huomioita hyödyistä, joita ei tarkemmin ole määritelty sekä ambi-

valentteja tunnelmia. 2020 keväällä vallitsevat poikkeusolot (korona) mainittiin 

seitsemässä kommentissa. Mindfulnessin merkitystä korostettiin juuri poikkeus-

oloista selviämisen näkökulmasta. Mindfulness-taidot nähtiin hyödyllisinä itselle, 

kun ympäristössä tapahtui merkittäviä muutoksia. Osan episodeista koodasin 

kahteen luokkaan eli episodien määrä (41) ei ole yhtenevä merkitysten luokitte-

lujen määrän (53) kanssa. Esimerkiksi ajatuskokonaisuuden: ”Taidoista on hyö-

tyä varmasti tulevaisuudessa itseni kannalta sekä myös asiakkaiden kannalta, 

kun kurssin jälkeen tietää, että tällaisia keinoja on olemassa ja osaa ehkä tarvit-

taessa paremmin ohjata tällaisen avun piiriin, kun tietää sen olemassaolos-

ta”(TN10,OR) luokittelin sekä ammatilliseksi näkökulmaksi ja stressinhallintavä-

lineeksi itselle. Oppimisen merkityksellisyys oli monelle opiskelijalla moniulot-

teista, joten tässäkään kysymyksessä ei ollut mahdollista tai tarkoituksenmu-

kaista muodostaa täysin toisiaan poissulkevia tai erillisiä luokkia.  

 

 

7.3.1 Stressinhallintaväline 

 

Mindfulnessin oppimista pidettiin merkityksellisenä, koska opiskelijat kokivat sen 

mahdollistavan stressin säätelyä. Mindfulnessin merkitys sanallistettiin kaikkein 

eniten stressinhallinnan hyötyjen kautta. Mindfulness-kurssin todettiin toimivan 

hyvin erityisesti juuri stressaavina aikoina.  

 

”Näistä on ollut apua erityisesti nyt kun on ollut aika stressaavia aikoja koronavi-

ruksen takia”. (TN10,OP2) 

 
 

Opiskelijat pitivät mindfulness-harjoittelua ja oppimista ”henkireikänä,” rauhan ja 

läsnäolon tuojana, rentoutumisen mahdollistajana, fyysisen ja psyykkisen hy-

vinvoinnin edistäjänä. Mindfulnessin koettiin vähentävän kuormittuneisuuden 

tunnetta. Yksinkertaisesti ilmaistuna: 
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”Stressinhallinta voi olla helpompaa, kun on harjoittanut tietoisuustaito-

ja.”(TN29,OR) 

 

 

7.3.2 Itsekasvatusmenetelmä 

 

Stressinhallinnan lisäksi monet opiskelijat kokivat mindfulness-harjoittelun laa-

jemminkin itsensä kasvattamisen välineenä. Mindfulnessille annettiin työ- ja 

keskittymiskykyä kohentavia merkityksiä. Mindfulness koettiin metodina pysäh-

tyä omien ajatustensa äärelle. Mindfulnessia pidettiin myös taitona, jolla voitiin 

ehkäistä ”itsen kadottamisen tunnetta”. Useammassa episodissa tuli esille myös 

toive oppia mindfulnessin avulla vähemmän suorituskeskeiseksi ja oppia 

enemmän itsestään ihmisenä. 

 

”Olen pitänyt kurssia mielenkiintoisena ja hyödyllisenä, uskon että opin vielä 

paljon uusia puolia itsestäni.”(TN22,OP1) 

 

 

7.3.3 Elämäntapa 

 

Jotkut opiskelijat kokivat kurssin muuttaneen heidän suhtautumistaan ja koke-

muksiaan erityisellä tavalla. Heidän tekstinsä sisälsivät toiveita, että he pystyisi-

vät säilyttämään mindfulnessin osana tulevaisuuttaan eivätkä harjoittamisen 

hyödyt päättyisi kurssin päättymisen myötä. Mindfulness koettiin tarpeelliseksi 

osaksi arkea ja rutiiniksi. Jotkut kommentit heijastelivat myös muuttunutta arvo- 

ja maailmankuvaa. Lempeys, joka mindfulnessin avulla oli saatu arkeen, halut-

tiin säilyttää ja harjoittamisen jatkamisella varmistaa, että rauhan ja läsnäolon 

kokemukset ovat osa elämää myös tulevaisuudessa. Opiskelijoiden kuvauksis-

sa tuli esille myös mindfulnessin näkökulmia muuttava luonne. Arjen pienistä 

hetkistä oli osattu nauttia enemmän ja niitä oli havainnoitu uudella tavalla. 

 

”Erilaiset arkipäiväiset asiat, joita pitää helposti itsestäänselvyyksinä, ovat anta-

neet minulle suurta merkityksellisyyden tunnetta.”(TN11,OP1) 
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7.3.4 Ammatilliset hyödyt 

 

Osa opiskelijoista piti mindfulnessia myös ammatillisesti merkityksellisenä. 

Näissä kommenteissa tuli usein esille sekä hyöty itselle että omille tuleville asi-

akkaille. Opiskelijat pitivät tärkeänä, että itse tuntevat mindfulnessin ja ovat op-

pineet sitä voidakseen suositella sitä myös muille. Myös se, että voi itse hoitaa 

itseään harjoitusten avulla nähtiin tärkeänä. Vastuu omasta hyvinvoinnista koet-

tiin tärkeänä, koska ammattiauttajan on pidettävä huolta myös itsestään ja 

mindfulness voi välineenä ammatillisen työkuntoisuuden ylläpitämiseksi. Oman 

kuormittumisen väheneminen mindfulness-harjoittelun myötä nostettiin esille 

myös potilasturvallisuuden näkökulmasta. Harjoittelun tyyneyttä lisäävä merki-

tys tuli esille useissa episodeissa. 

 

”Myötätuntoisuus on iso osa tulevaisuuden ammattiani ja terveydenhuollon 

ammattilaisena minulla on erityinen vastuu pitää myös omasta terveydestäni 

huolta, psyykkisesti ja fyysisesti.”(TN11,OR). 

 

 
 
 

7.3.5 Muut merkitykset 

 

Harjoittelu ja oppiminen, omaan hyvinvointiin ja kasvuun pyrkiminen, ei aina su-

junut opiskelijoilla vain myönteisessä tunnelmassa. Tasapainon tavoittelu herätti 

osalle myös ristiriitaisia tunnelmia. Oman hyvinvoinnin ja onnellisuuden tavoitte-

lu poikkeusaikoina herätti ajatuksia. 

 

”Samaan aikaan minussa kylvää myös suuri epävarmuuden tunne ja koen, että 

on jopa itsekästä pyrkiä saavuttamaan tasapainoinen ja onnellinen tila.” 

(TN11,OP1) 

 

Muutamissa merkityskokonaisuuksissa mindfulness-kurssin ja oppimisen merki-

tyksellisyyttä kuvattiin hyvin yleisellä tasolla hyödyllisenä kokemuksena. Oppi-

mista kuvailtiin mielenkiintoisena. 
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”En ajatellut, kun ilmoittauduin kurssille, että olisin tullut hyötymään näistä har-

joitteluista näinkin paljon.”(TN10,OP2) 

 

 

 

Taulukko 5. Millaisia merkityksiä opiskelijat antavat mindfulnessin oppi-

miselle? (kysymys 3) 

 

Mindfulnessin 

merkitykset 

OP1(f) OP2(f) OR(f) Yhteensä(f)%-

prosenttiosuus 

Stressinhallintaväline 

-poikkeusolot (korona) 

mainittu 

4 

(2) 

4 

(1) 

9 

(1) 

17 (32%) 

(4) 

Itsekasvatusmenetelmä 2 2 6 10 (19%) 

Elämäntapa 

-poikkeusolot (korona) 

mainittu 

2 

 

4 4 

(1) 

10 (19%) 

(1) 

Ammatillinen näkökulma 0 0 9 9 (17%) 

Muut merkitykset 

- ambivalenssi 

- hyödyllisyyden ko-

kemukset, joita ei 

ole tarkemmin mää-

ritelty (poikkeusolot, 

korona mainittu 2 

krt) 

 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

(1) 

 

 

1 

1 

 

 

 

(1) 

 

 

2 (4%) 

5 (9%) 

 

 

 

(2) 

 

Yhteensä (f ja%) 13 11 30 53 (100%) 

 

Taulukkoon 4 on koottu oppimispäiväkirjoissa (OP1, OP2) sekä oppimisrapor-

teissa (OR) esiintynyt episodien määrä kolmannen tutkimuskysymyksen osalta. 

Niitä oli yhteensä 41kpl. 
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8 Pohdinta 

 

8.1 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla tunnistaa 

opiskelijoiden oppimispäiväkirjoista- ja raporteista mindfulnessin oppimiseen liit-

tyviä tekijöitä, mekanismeja, asenteita, vaikutuksia, seurauksia ja merkityksiä. 

Tekstiaineistojen analysointi edellyttää aina tulkintaa sisällönanalyysin osalta. 

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin helpottamiseksi olen pyrkinyt kuvaa-

maan tutkimuksen kulkua, tehtyjä valintoja ja rajauksia mahdollisimman tarkasti 

ja avoimesti. Tutkimuksen rajaamisessa on aina kyse myös tulkinnallisesta ra-

jauksesta. Kuten Kiviniemi (2010) toteaa, laadullisen aineiston todellisuus välit-

tyy lukijalle tulkinnallisten tarkasteluperspektiivien välittämänä. Tutkimustehtä-

vän rajaamisessa on siis kyse aina myös kannanotto aineiston ydinsanomasta, 

jonka tutkija nostaa tarkastelun keskipisteeksi. Samaa korostaa myös Tynjälä 

(1991) todetessaan, että tutkimus tuottaa tietyn näkökulman, ei objektiivista to-

tuutta ilmiöstä. Tulkintojen pysyvyyttä ja vahvistettavuutta on tutkimuksessa py-

ritty varmentamaan mm. ennen analyysia rakennetun analyysikehikon avulla. 

Kehikko rakennettiin aiemman kirjallisuuden ja tutkimuksen pohjalta ja kehikon 

toimivuutta testattiin ennen analyysin aloittamista. Testauksen jälkeen kehikkoa 

ja analyysitapaa muokattiin vielä. Koodauksesta ja analyysista keskusteltiin työn 

ohjaajien kanssa. Tulosten ja analyysin yhteyttä on havainnollistettu aineistosi-

taateilla. 

 

Tynjälä (1991) puhuu myös laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin 

yhteydessä sovellettavuudesta ja siirrettävyydestä. Siirrettävyyden osalta kyse 

on siitä, miten tutkimuksen tulokset olisivat siirrettävissä toiseen kontekstiin eli 

sovellettavissa laajempaan perusjoukkoon. Tutkija ei voi yksin tehdä näitä pää-

telmiä, vaan vastuu sovellusarvion tekemisestä tulee myös tutkimustulosten 

hyödyntäjille. Jotta arvio voidaan tehdä, tulee tutkimuksen vaiheiden ja konteks-

tin olla riittävällä tarkkuudella kuvattuina tutkimuksessa.  
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Omassa tutkimuksessani tuloksissa on yhteneväisyyksiä aiempiin tutkimustu-

loksiin, mutta pienen tutkimusjoukon (N=7) vuoksi täytyy tutkimukseni tulosten 

yleistettävyyteen ja siirrettävyyteen suhtautua kriittisesti. Lähes poikkeuksetta 

opiskelijat kuvasivat oppineensa mindfulnesia jollakin tavalla ja antoivat sille 

myönteisiä merkityksiä. Tässä tutkimuksessa ei tullut esille, että kaikki  (ks. 

Kabat-Zinn, 1990) eivät koe mindfulnessista hyötyjä tai pidä sen opettelua 

tärkeänä. Tähän on saattanut vaikuttaa se, että kielteisesti suhtautuneet eivät 

ole antaneet tutkimuslupaa tai ovat lopettaneet kurssin kesken. Toisaalta 

kurssin loppuun suorittaneet opiskelijat, jotka ovat itse hakeutuneet kurssille, 

ovat sopivassa elämäntilanteessa, motivoituneita oppimaan ja valmiita 

perehtymään mindfulnesiin myös teoreettisesti. Lisäksi tietoisuus siitä, että 

kurssin arviointi perustuu oppimispäiväkirjoihin, on voinut vaikuttaa siihen, että 

kokemukset on kirjoitettu optimistisessa sävyssä. Tämän vuoksi tutkimukseni 

tulokset eivät ole yleistettävissä kaikkiin aikuisiin tai  yliopisto-opiskelijoihin. 

Elämäntilanne, persoonallisuudenpiirteet, motivaatio ja harjoitteluun 

sitoutumisen mahdollisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä oppimisen mahdollistajia. 

Kurssin eteneminen perustui omatoimiseen harjoitteiden tekemiseen ja myös 

harjoituspäiväkirjojen laatimiseen. Jokainen kuitenkin toteutti harjoittelua 

itsenäisesti, joten vaihtelu oppimistuloksissa voi johtua myös harjoittelun 

eroista.  

Puusa & Juuti (2020) mukaan on keskeistä perustella miksi tutkimusjoukko on 

valittu ja miksi sitä voidaan pitää tarkoituksenmukaisena. Mindfulnessin oppi-

misprosessia on tarkoituksenmukaista tutkia opiskelijoilla, jotka ovat oman hen-

kilökohtaisen tilanteensa ja ammatillisen asemansa perusteella motivoituneita 

oppimaan tietoisuustaitoja. Oppimisen tutkiminen on myös mielekästä ns. ter-

veillä aikuisilla, kun viitekehyksenä on elinikäisen oppimisen ja itsekasvatuksen 

idea. Tuomi & Sarajärvi (2018) puhuvat laadulliseen aineistoon liittyvästä eliit-

tiotannasta, joka tarkoittaa, että tutkimukseen valitaan ne henkilöt, joilta olete-

taan saatavan parhaiten tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Valintakriteereihin vaikut-

tavat tuolloin mm. ilmaisutaito ja orientaatio ilmiöön. Lääketieteen ja psykologi-

an opiskelijat ovat siinä mielessä valikoitunutta joukkoa, että he ovat kiinnostu-

neet todennäköisesti ainakin osittain mindfulnessista kliinisten käyttötarkoitus-

ten vuoksi ja mindfulnessin mahdollisuuksista osana työelämäänsä. Lisäksi he 
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edustavat ns. eliittiotantaa, koska heillä on perustiedot ja taidot ihmisen hyvin-

voinnista ja kyky sanallistaa siihen liittyviä kokemuksia ja ilmiöitä. Toisaalta lää-

ketieteen ja psykologian opiskelijat ovat ehkä myös keskimääräistä kriittisempiä 

asioiden ja ilmiöiden suhteen. Tutkimuksessani keskityin opiskelijoiden itseen 

liittyviin kokemuksiin mindfulnessin oppimisesta. Opiskelijoiden oma ymmärrys 

mindfulnessin olemuksesta ja määritelmästä todennäköisesti heijastui heidän 

sanallistaessaan kokemuksia kurssin kuluessa.  

 

Pohdin myös sitä, vaikuttaako kurssin sisältöön ja oppimiskokemuksiin se, että 

kurssi järjestetään osana lääketieteellisen tiedekunnan opintotarjontaa. Tällöin 

esimerkiksi buddhalaisten juurien näkymättömäksi tekeminen, kasvatustieteelli-

sen näkökulman puuttuminen ja kliinisen merkityksen korostaminen mindful-

nessin omaksumisessa (ns. puhdas hyvinvointiajattelu) vaikuttaa ilmiön mieltä-

miseen ja oppimisen kokemuksiin. Kurssilla jäi omaehtoisen opiskelun varaan 

suositeltuun kirjallisuuteen perehtyminen. Materiaali sisälsi pääosin lääketieteen 

ja psykologian viitekehyksen teoriaa. Opiskelijoilla oli vapaus perehtyä muuhun-

kin aineistoon, mutta analysoidessani oppimispäiväkirjoja ja raportteja, en tien-

nyt millaiseen teoreettiseen perustaan opiskelijoiden oppimisen kokemusten 

sanallistaminen perustui.  

 

Rajasin pois tutkimuksessani muihin opiskelijoihin, oppimisympäristöihin ym. liit-

tyvät tekijät. Tutkimusasetelmassani koetin huomioida mindfulnessin ilmiön ja 

etenkin oppimiseen liittyvän prosessin mahdollisimman monipuolisesti yksilön 

itseen liittyvien kokemusten ja oppimisprosessin kannalta saadakseni esille tie-

toisuustaitojen perusmekanismeja ja psykologisia prosesseja sekä oppimisen 

merkityksellisyyttä ja vaikutuksia. Jokin muu näkökulma, esimerkiksi kurssilla 

hankitut tiedot mindfulnesista tai mindfulnessin vaikutus ihmissuhteisiin olisi 

tuottanut toisenlaisia tuloksia ja näkökulmia. Vaikka tutkimusjoukkoni oli pieni, 

päädyin esittämään tuloksia myös kvantifioimalla osan tuloksista. Pienen 

otoskoon vuoksi taulukoista saatu informaatio on tietenkin vain viitteellinen. 

Esittämällä taulukkomuodossa oppimispäiväkirjoista ja raporteista saatuja tieto-

ja koetin tuoda esille kurssin kuluessa tapahtunutta vaihtelua vastauksissa. Tut-

kimukseni luotettavuutta lisää se, että kurssilaiset eivät tienneet oppimispäivä-
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kirjoja ja raportteja palauttaessaan, että niitä käytetään tällaiseen oppimistutki-

mukseen. Tutkimuskysymykseni eivät siten ole vaikuttaneet tapaan, jolla he 

ovat kertoneet kokemuksistaan.  

 

Oma tutkimukseni on intra-persoonallinen ja yksilöllinen ja näkökulma 

aikuiskasvatustieteellinen.  Oma tutkimukseni edustaa myös yksilökeskeisen 

oppimisnäkökulmansa vuoksi mindfulness-tutkimuksen individualistista haaraa, 

jossa mindfulness representoituu yksilön sisäisiksi kontekstuaalisista seikoista 

erilliseksi prosessiksi. Länsimaista mindfulness-tutkimusta on kritisoitu (ks. 

Leppävuori, 2016) juuri näistä syistä, koska mindfulness sisältää aina myös 

sosiaaliset käytännöt ja kulttuurisen kontekstin. Yksilötaso on kuitenkin  tärkeä 

pala mindfulness-ilmiön kokonaisuutta ja oppimisen tutkimusta. On kuitenkin 

tärkeää ymmärtää rajaus ja tuloksia arvioidessa huomioida sen merkitys 

tuloksia sovellettaessa.  

 

Eettisyys ja riippumattomuus ja tutkittavien suoja on huomioitu tässä tutkimuk-

sessa. Olen tutkinut kurssilla palautettuja oppimispäiväkirjoja- ja raportteja enkä 

ole itse osallistunut kurssin järjestämiseen, suunnitteluun tai ollut yhteydessä 

opiskelijoita. Opiskelen eri tiedekunnassa kuin kurssille osallistuneet. Minulla ei 

ole aiempaa kokemusta tai tietoa mindfulnessista ilmiönä. Riippumattomuus 

auttoi minua tutkimaan ilmiötä ennakkoluulottomasti ja moniulotteisesti. Osallis-

tujilta on pyydetty tutkimuslupa kirjoituksiinsa kurssin vasta loppukyselyn yhtey-

dessä. Vain luvan antaneiden kirjoitukset on otettu mukaan tutkimukseen sa-

tunnaisotannalla. Tutkimuksen vastuututkija Saara Repo anonymisoi kirjoitelmat 

ennen niiden luovuttamista käyttööni. En tiennyt aineistoa analysoidessani kir-

joittajien sukupuolta tai ikää.  

 

 

8.2 Tutkimuksen tulokset ja aiemmat teoriat ja tutkimukset 

 
Seuraavissa kappaleissa pohdin tutkimukseni tuloksia samassa järjestyksessä 

kuin tulokset on esitetty. Ensimmäiseksi käsittelen yleisesti tarkkaavaisuuden 

tietoista suuntaamista ja asennetta itseen ja harjoitteluun. Sen jälkeen siirryn 

pohtimaan mindfulnessin harjoittamisen vaikutuksia ja seurauksia  ja lopuksi 
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käsittelen mindfulnessille annettuja merkityksiä. Pohdinnassa viittaan 

teoriaosassa esittelemiini näkökulmiin ja tuon esille uusiakin näkökulmia. 

Yhteenvetona voi todeta tutkimustuloksistani, että ne mukailivat aiempaa 

teroiaa ja tutkimusta. Se millä syvyydellä tai laajuudella tulokset olivat yhteneviä 

aiempaan tutkimukseen ja teoriaan on näkökulma- ja korostuskysymys. 

Laadullisen tutkimuksen näkökulma on aina rajattu valinta ja 

kasvatustieteellinen perspektiivini on vaikuttanut siihen, että ihmisenä 

kasvamisen idea tulee tutkimuksessani selkeästi esille, vaikka otoskokoni 

tutkimuksessa on pieni. Stressinhallintavaikutus ja merkitys on kuitenkin 

omankin tutkimukseni päätulos, joten siltä osin tulokseni noudattelevat eniten 

aiempaa tutkimusta.  

 

Tarkkaavaisuuden tietoinen suuntaaminen on erilaisten mindfulness-

harjoitusten ytimessä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että tarkkaavaisuuden 

kohteen nimeäminen voi olla haastavaa, kokemukset ovat usein hyvin 

kokonaisvaltaisia. Keho kohteena mainittiin useimmin. Tämä tulos voi viitata 

mindfulness-ilmiön ja harjoittamisen kokonaisvaltaisuuteen. Mindfulness-

harjoittelu vaikuttaa sekä kehoon että mieleen. Mindfulnessin yhteydessä 

puhutaan usein kehotietoisuudesta ja kehomieliyhteydestä (Pennanen, 2014). 

Saattaa olla, että mindfulnessin tutkimuksen yhteydessä dualistinen rakenne ei 

ole hedelmällinen lähestymistapa vaan tarkkaavaisuuden kohdetta tulee 

lähestyä kokonaisvaltaisemmin. Keholliset kokemukset saattavat edeltää 

reflektiota ja tunteet sekä ajatukset kietoutuvat hyväksyväksi tai kielteiseksi 

prosessiksi. Kehon mainitseminen useimmin on loogista, koska ensimmäiset 

mindfulness-harjoitukset keskittyvät usein hengityksen seuraamiseen ja 

tarkkaavaisuuden kohdentamiseen hengitykseen sekä kehomeditaatioon eli ns. 

kehon läpivalaisu-harjoitukseen. Tarkkaavaisuuden kohdentuminen ajatteluun 

tuli myös esille tutkimuksessa. Sen avulla tuli informaatiota mindfulness-

harjoittelun aikaansaamista tietoisen reflektion kokemuksista, jotka saattavat 

olla yhteydessä itseä koskevissa oivalluksiin ja itseymmärryksen kehittymiseen. 

Oppimisen yhteydessä korostetaan usein tietoista kognitiota, mutta 

mindfulnessin oppimisessa osansa on myös implisiittisellä oppimisella. Se, että 

opiskelijat eivät maininneet ajattelua useinkaan tarkkaavaisuuden kohteena, voi 

liittyä myös opetukseen ja tehtyihin harjoituksiin. Mindfulness harjoittelun 
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yhteydessä kehotetaan usein ”antamaan ajatusten tulla ja mennä takertumatta 

niihin”.  Kun kyseessä on lyhyt kurssi, tarkkaavaisuuden suuntaaminen ja sen 

kohteiden luokittelu voi olla hankalaa. Lisäksi täytyy muistaa, että 

oppimispäiväkirjoissa ja -raporteissa ei pyydetty erikseen kertomaan 

tarkaavaisuuden itsesäätelystä kohdekeskeisesti, joten vapaasti kokemuksista 

kirjoitettaessa tarkkaavaisuuden kohteen sanallistaminen ei ehkä muodostunut 

kirjoittaessa tärkeäksi. 

 

Tulokset kertoivat opiskelijoiden asenteesta sekä suoraan että välillisesti. 

Suurimmassa osassa episodeja asenne oli hyväksyvä ja vain pieni osa itseen 

tai harjoitteluun liittyvistä episodeista jäi luokittelematta.  Kuten Kabat-Zinn 

(1990) korostaa, asenne on erittäin merkityksellinen mindfulnessin oppimisessa. 

Klemola (2013) kirjoittaa tahdosta. Kykyjen kehittyminen tapahtuu hitaasti ja 

edellyttää sitoutumista. Hyväksyvä asenne sekä itseä että harjoittelua kohtaan 

ei yllättänyt, koska kurssille hakeutuneet ovat lähtökohtaisesti keskimääräistä 

motivoituneempia harjoitteluun ja oppimiseen. Asenteissa sekä itseä ja 

harjoittelua kohtaan löytyi myös kielteisiä ja ambivalentteja sävyjä. Tämä löydös 

kuvaa oppimisen haasteellisuutta, jota teorioissa paljon korostetaan. Kuten mm. 

Kabat-Zinn(1990) useissa yhteyksissä korostaa, meillä kaikilla on potentiaalinen 

mahdollisuus oppia, mutta se ei ole itsestäänselvää. Kurssille hakeutumiseen 

on saattanut olla syynä mm. uteliaisuus ”muodikasta” menetelmää kohtaan ja 

tällöin työläs säännöllisyyttä edellyttävä kurssi harjoituksiin on voinut yllättää 

haasteellisuudellaan. Mindfulness ei olekaan toiminut nopeasti, vaan toistojen 

kautta löytyvänä taitona. Kuten mm. Klemola (2013) ja Kabat-Zinn (1990) 

korostavat, taidot kehittyvät vain harjoittelun kautta, mutta teoria saattaa 

kuitenkin auttaa motivaation löytämisessä.  

 

Motivaatio, harjoittelu, toistaminen, sisäistäminen jne. liittyvät useimpiin  

oppimisprosesseihin ja kokemukset tarjoavat oppimisen alustan sekä 

mahdollistavat oppimista harjoittelun kuluessa. Positiiviset kokemukset usein 

vahvistavat käyttäytymistä ja myös mindfulnessin kohdalla todennäköisesti on 

niin, että harjoittelun alkuvaiheessa koetut mm. rentoutumisen kokemukset 

saavat jatkamaan harjoittua ja myöhemmin oppija voi huomata myös muita 

vaikutuksia ja merkityksiä. Asenne ja harjoittelu saattavat johtaa oman itsen 
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näkemiseen uudessa valossa ja jopa maailmankuvan muutoksiin. Koronan 

vuoksi poikkeusolot, jotka vallitsivat kurssin kuluessa, saattoivat lisätä 

motivaatiota harjoitteluun. Tämä tuli esille useissa opiskelijoiden kommenteissa.  

 

Tutkimuksen tulokset mindfulness-harjoittelun vaikutuksista ja 

seurauksista tukivat mielikuvaa mindfulness-harjoitteista tasapainoa lisäävänä 

ja stressiä hillitsevänä metodina. Tämä tulos on samansuuntaista aiemman 

tutkimuksen ja teoreettisen viitekehyksen kanssa. Tuloksiin on vaikuttanut 

todennäköisesti myös mielikuva opiskelun hyödyllisyydestä oman ammatin 

kannalta. Mindfulnesista ehkä odotettiin apua omaan stressin säätelyyn sekä 

välinettä potilastyöhön. Myös ulkoiset olosuhteet muuttuivat juuri kurssin 

alkaessa, korona-aika sai aikaan poikkeusolosuhteet. Etätyö ja -harjoittelu sekä 

poikkeusoloihin liittyvä epävarmuus vaikuttivat myös varmasti siihen, että 

mindfulness-kurssi sai stressiä lievittäviä vaikutuksia ja merkityksiä. Kurssin 

lyhyt kesto ja ulkoiset poikkeusolot huomioiden mindfulness-harjoittelusta koetut 

muut kuin suoraan stressinhallintaan liittyvät kokemukset ja vaikutukset tuliovat 

esille tuloksissa yllättävänkin isossa roolissa. Sen lisäksi, että opiskelijat kokivat 

rentoutumista ja tasapainoa, kokivat he myös oivalluksia ja myös itseluottamus 

kehittyi kurssin kuluessa.  

 

Mindfulnessin oppimisprosessin aikana opiskelijat kuvasivat mindfulnessin vai-

kutuksia stressinhallinnan ja rentoutumisvaikutusten lisäksi myös oivalluksina, 

reflektiona ja lisääntyneenä itsensä ja oman toimintansa ymmärtämisenä. Itse-

luottamuksen kehittymisen myötä myötätunto ja lempeys lisääntyivät ja opiskeli-

jat tunsivat valinnan mahdollisuuksien lisääntymistä. Kontemplatiivisessa oppi-

misessa ajatellaan, että ihmisen olemista voidaan kehittää tiedolle ja ymmärryk-

selle vastaanottavaiseksi. Mindfulnessin käytännöillä voidaan siis auttaa ihmi-

sen inhimillistä kasvuprosessia ja kehittää kriittistä ajattelua. (Pulkki & Saari, 

2014.) Yksilön kokemus on keskeinen. Kontemplatiivisen pedagogiikan mukaan 

omien asenteellisten ja emotionaalisten lähtökohtien tarkastelu on tärkeää ja 

ihmisen kokemus omasta ruumiillisuudestaan on alusta uudenlaiselle läsnäole-

valle tietoisuudelle ja oppimiselle (Pulkki & Saari, 2014). Tutkimustulosten 

myötä vahvistuu ajatus siitä, että mindfulnessia ei voida ajatella vain 

stressinhallintavälineenä, vaan kokonaisvaltaisena yksilön kasvuprosessin 
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mahdollistajana. Buddhalaisen perinteen mukainen samma sati, tarkkaavaisuus 

ja ymmärrys yhdessä kuvaavat mindfulnessin ydintä ehkä laajemmin kuin 

länsimainen postmoderni pelkistäminen satiksi. Koska länsimainen lääketiede 

on halunnut rajata mindfulnessin käyttöä kliinisiin tarkoituksiin, on tutkimuskin 

kohdentunut enemmän oireiden vähenemiseen kuin ihmisenä kasvamiseen. 

Buddhalaisuudessa korostuvat mindfulnessissa tarkkaavuuden ohella viisaus  

(Gethin,2015; Leppävuori,2016; Purser,2015) ja oikeat pyrkimykset ja 

aikomukset ja ilmiöiden arviointi tarkkaavuuden suuntaamisen ohella. Se, että 

hyväksyy ja kokee asiat sellaisina kuin ne ovat, ei buddhalaisen perinteen 

mukaan riitä. Nykyään länsimaisen ja buddhalaisen tradition vuoropuhelu 

ymmärretään paremmin (ks. Husgafvel, 2020) ja sen myötä ehkä uskallusta 

monitieteelliseen mindfulnessin oppimisprosessin tutkimiseen syntyy enemmän. 

Saattaa olla, että mindfulnessin rajaaminen kliinisiin käyttötarkoituksiin 

länsimaissa johtaa siihen, ettei oivalluksiin ja persoonallisen kasvun ja 

kehittymisen polkuja uskaltauduta tutkimaan muuta kuin uskonnontutkimuksen 

parissa. Kasvatustieteessä saatetaan silloin menettää paljon arvokasta tietoa ja 

taitoa. Se, että yliopistossa järjestetään mindfulness-kurssi ja myös muissa 

oppilaitoksissa on tunnistettu mindfulnessin merkitystä, on hyvä alku 

suvaitsevaiselle suhtautumiselle ihmisen kasvun ja kehityksen tukemisessa. 

Mindfulnessista oppiminen tai sen omaksuminen elämäntavaksi ei edellytä sitä, 

että ihmisellä olisi elämässään ongelmia tai jokin diagnoosi.  Päinvastoin, monet 

ongelmat voitaisiin ehkä välttää, jos ihmiset olisivat arjessaan enemmän 

tietoisia itsestään, toiminnastaan ja valinnoistaan. 

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan ajatella, että mindfulnessilla ja 

humanistisella ihmisenä kasvamisen eetoksella on yhtymäkohtia. Humanistisen 

ihmiskäsityksen mukaan ihmisen kasvu ja kehittyminen voidaan nähdä myös 

tietämättömyyden tiedostamisena, sisäisenä kokemuksena ja intuitiona  

(Huhmarniemi, 2001; Elias & Merriam, 2005). Humanismissa uskotaan ihmisen 

kehittymiseen ja kasvuun elinikäisenä prosessina niin formaaleissa kuin 

nonformaaleissa ympäristöissä. Ihmisenä kasvamisen idea  (Skinnari, 2001) tuli 

esille opiskelijoiden kokemuksissa mindfulness-kurssilla. Mindfulness koettiin 

”itsensä kadottamisen”- ehkäisyn välineenä ja mindfulness nähtiin myös 
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metodina, jonka avulla voitiin oppia itsestä uusia asioita. Mindfulness auttoi 

myös näkemään itseä ja ympäristöä uusin tavoin. 

 

Mindfulnessin merkitys transformatiivisen oppimisen mahdollistajana välittyi 

opiskelijoiden vastauksista tulkinnanvaraisesti, kun opiskelijat puhuivat 

muuttuneesta suhtautumisestaan itseensä ja ympäristöönsä, muuttuneesta 

maailmankuvasta tai muuttuneista ajatusmalleistaan. Kuten  (Mezirow, 1991; 

Mezirow, 2000) transformatiivisen oppimisen teoriassa korostetaan, kriittinen 

reflektio, joka kohdistuu omiin totuttuihin merkitysperspektiiveihin, 

ajatusmalleihin on keskiössä. Usein jokin kriisi laukaisee tarpeen tarkastella 

itseään ja omaa toimintaansa. Oman itsen ja omien toimintamallien 

kyseenalaistaminen ei ole aina kuitenkaan helppoa. Opiskelijoiden vastauksissa 

tämä näkyi mm. siinä, että harjoittelu herätti myös ahdistavia ja epämukavia 

tuntemuksia, turhautumista ja harjoittelu saatettiin kokea vain hetken 

rentoutumisena. Luokittelin mindfulnessin vaikutukset oivalluksiin, tasapainon 

kokemuksiin, itseluottamuksen kehittymiseen ja toisaalta ahdistukseen. Koska 

oppiminen ja harjoittelu on prosessi, pitää muistaa, että jokainen yksilö voi sekä 

yhdellä harjoituskerralla, kurssilla ja elämänsä aikana käydä läpi kaikki nämä 

vaiheet. Sen vuoksi oppimisen mittaaminen ja tutkiminen on haasteellista. 

Juntumaa (2008) toteaa, että oppimista saattaa tapahtua, vaikka sitä ei 

sanallistettaisikaan selkeästi. Hänen mielestään esimerkiksi juuri itsekäsityksen 

muutokset ja asennoitumisen muutokset, joihin ei liity tietoista reflektiota, 

voidaan tulkita implisiittiseksi oppimiseksi. Mekanismit voivat liittyä 

tiedostamattomaan sisäistämiseen, samaistumiseen tai ehdollistumiseen. 

Implisiittinen oppiminen perustuu aina tulkintaan, mutta sen merkitystä ei silti voi 

sivuuttaa tai väheksyä. Tämä tarkoittaa omassa tutkimuksessani sitä, että 

oppimispäiväkirjat ja raportit sisältävät vain sanallistetun osan mindfulnessin 

kokemisesta ja oppimisesta. Oppimiseksi voidaan tulkita myös sellaisia 

lausahduksia, jotka kuvaavat jotain oivallusta, muutosta totutussa ja uutta 

kokemusta. Opiskelija kokee ja tuntee, hän ei välttämättä tietoisesti reflektoi, 

mutta oppii siitä huolimatta.  

 

Sekä Hietapakka (2020) että Kuuskoski (2019) ovat tehneet pro gradu työnsä 

lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden tietoisuustaitointerventioista. 
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Molemmissa tutkimuksissa nousevat esille mindfulnesin harjoitteluun liittyvä 

ahdistus ja turhautuminen, skeptisyys ja omalle epämukavuusalueelle 

meneminen. Näistä tuntemuksista, joita tuli esille myös omassa tutkimuksessani 

voi oppia jotain? Ovatko ne ”sivuvaikutuksia” ja liittyvätkö ne vain aloittelijan 

harjoitteluun tai motivaation puutteeseen? Väitöskirjassaan Mälkki (2011b) 

kirjoittaa epämukavien tunteiden hyväksymisestä osana reflektion 

mahdollistamista. Hän korostaa, että omia uskomuksiamme, jotka muodostuvat 

aiemmista kokemuksistamme, on vaikea kyseenalaistaa. Epämiellyttävät 

tuntemukset, joita hän nimittää reunatuntemuksiksi, kannattaa ottaa 

tarkasteluun stimulantteina. Kun toimimme mukavuusalueillamme 

uskomustemme varassa, mikään ei haasta merkitysperspektiivejämme. 

Totuttujen toimintamallien kyseenalaistamisen yhteydessä heräävät 

epämiellyttävät tuntemukset. Jos ihminen välttelee näitä kokemuksia, kasvua ja 

perspektiivien laajenemista ei välttämättä tapahdu. Tässä on yhtymäkohtia  

reaktioihin ja tuntemuksiin mindfulness-harjoittelun yhteydessä. Epämukavat 

tuntemukset voisivatkin siis toimia signaaleina. Ne voisivat viestiä siitä, että 

olemme lähestymässä ehkä jotain merkityksellistä, ylittämässä 

mukavuusalueemme rajoja ja ehkä oppimassa myös jotakin uutta itsestämme ja 

tavastamme toimia. Koska mindfulnessin oppiminen on prosessi ja monesti 

elinikäinen (Kabat-Zinn,2005; Kabat-Zinn,1990) kuuluvat epämiellyttävät 

tuntemukset ja turhautuminen todennäköisesti tavalla tai toisella kokeneenkin 

harjoittajan arkeen. Mälkki (2011a) kuvaa Mezirowin näkemystä 

transformatiivisesta oppimisesta nimenomaan reflektion käynnistymisenä arjen 

kokemusten pohjalta, omat oletukset, toimintamallit, uskomukset tms ovat 

johtaneet kriisiin, ne eivät enää toimi. Mindfulness saattaa tässä tilanteessa 

kannustaa oppimiseen.  Burton & Vu  (2020) pohtivat, että mindfulness voi 

fasilitoida transformatiivista oppimista muuttaen tapaa jolla ihmiset näkevät 

itsensä. Oman itsen transformaatio on yhteydessä refleksiivisyyteen, jolla yksilö 

voi ymmärtää olettamuksiaan ja erilaisia näkökulmia. Tähän transformaatioon 

voi siis liittyä osana prosessia epämiellyttäviäkin kokemuksia, mutta nämä 

tuntemukset, joita Mälkki (2011b) nimittää reunatuntemuksiksi, voidaan ajatella 

reflektion siemeninä. Niihin tulee Mälkin mielestä suhtautua luonnollisina 

kokemuksina, sen sijaan että selittäisimme niitä rationaalisesti pois. Tässä on 

selkeä yhtymäkohta mindfulness-harjoittelun tavoitteiden kanssa. Lempeää 
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hyväksyvää läsnäoloa tavoitellaan ja tuntemusten annetaan tulla ja mennä. 

Opiskelijat kuvasivat näitä olotilojen muutoksia päiväkirjoissaan ja 

raporteissaan. Meditaatioharjoitusten hankalalta tuntuminen, ajatusten harhailu 

ja turhautuminen, reaktiiviset tuntemukset ja ennakkoluulot, ärtymys ja ajatusten 

poukkoilu, pakotetun tuntuinen harjoittelu ja henkinen vastustus tulivat esille kun 

tarkastelin opiskelijoiden asennetta itseään ja harjoittelua kohtaan. Nämä 

tuntemukset eivät kuitenkaan johtaneet siihen, että harjoittelusta ei olisi koettu 

vaikutuksia tai sitä ei olisi koettu merkitykselliseksi. Se kertoo siitä, että 

kielteiset, ambivantentit ja vaikeasti määriteltävät tuntemukset liittyvät 

oppimisprosessiin. Jos pyrimme niistä nopeasti eroon tai emme tiedosta niitä, 

saatamme jäädä paikallemme reagoimaan meille tutulla tavalla. Itsen ympärille 

voi näin rakentaa suojamuurin ahdistuksen välttämiseksi. 

 

Opiskelijoiden pohdinnoissa ambivalentteja kokemuksia oman sisäisen 

maailman ja hyvinvoinnin kohentamisesta tuli esille joissakin lausahduksissa 

jonkinlaisena egoistisena kokemuksena: Onko oikein tavoitella omaa hyvää 

oloa, kun maailma ympärillä on kaaoksessa – tyyppiset pohdinnat ovat varsin 

oleellisia mindfulnessin määrittelyn näkäkulmasta, koska tuntemukset voivat 

juontaa mindfulnessin ymmärtämisestä pelkästään itseen ja omaan 

sisimpäänsä kääntymisenä ja oman onnellisuuden itsekkäänä tavoitteluna. 

Varsinkin buddhalaisuuteen liittyvässä mindfulness-keskustelussa ja 

tutkimuksessa tuodaan voimakkaasti esille (ks.Purser, 2014) ns. oikean 

mindfulnessin merkitystä. Tällä viitataan oman käsitykseni mukaan siihen, että 

tietoisuustaidot ovat vain yksi pala henkisen ja konkreettisen ihmisenä 

kasvamisen tiellä ja meditaation ohella viisaus, näkemykset ja aikomukset, 

konkreettiset teot, mittaavat mindfulnessin harjoittajan oppimisen tasoja ja 

syvyyttä. Viisaus ei siis ole vain oman itsen tarkkailua ja tietoisuutta itsestään, 

vaan kehittyneellä mindfulnessin harjoittajalla harjoittelun vaikutukset ulottuvat 

hyväntahtoisina ja lempeinä tekoina myös ympäristöön. Kärjistäen voisi jopa 

esittää, että tietoisuustaitojen oppimisen syvyyttä voisi mitata esimerkiksi sillä, 

miten myötätuntoisesti kykenemme kohtelemaan toisia tai miten väkivallaton 

maailmamme on. Tähän viittaavat myös Pulkki & Saari (2014) todetessaan, että 

meditaatiota ja tietoisuustaitoharjoitteita olisi tärkeää tarkastella myös 

yhteiskunnallisessa merkityksessä.  Hyväksyvällä läsnäololla voi heidän 
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mielestään suorituspaineiden ja ärsyketulvan vallitessa luoda pedagogisia 

mahdollisuuksia hiljaisuuden kokemiseen ja vaikuttaa siihen, ettei ihmisistä 

kehity vain uskomusten kritiikittömiä sisäistäjiä.  Jokainen ihminen tarvitsee 

tietoisuutta omista tunteistaan, ajatuksistaan ja teoistaan, että ei ajautuisi 

tiedostamattomasti automaattiohjaukseen. Mindfulness voi auttaa hyväksymään 

itsemme sellaisena kuin olemme, mutta parhaimmillaan tietoisuuden kasvu 

kannustaa myös kasvamaan ja oppimaan lisää itsestään ja ympäröivästä 

maailmasta. 

 

Mindfulnessin oppimisen on aiemmin toteutetuissa tutkimuksessa (Monshat, 

2012 ym.) todettu tapahtuvan vaiheittain prosessina. Omissa tuloksissani tuota 

vaiheittaisuutta tuli myös esille jossain määrin jos tuloksia tarkastelee taulukois-

ta oppimispäiväkirja ja raportteja erikseen. Esimerkiksi harjoitteluun liittyvä 

asennoituminen muuttui hiukan kielteisestä myönteisemmäksi kurssin kuluessa 

ja oppimiseen liittyviä oivalluksia ja itseluottamuksen kehittymistä esiintyi 

enemmän kurssin loppuvaiheessa jne. Nämä signaalit voidaan tulkita viitteiksi 

siitä, että jo lyhyen kurssin aikana oppimisen vaiheittaisuus näkyy opiskelijoiden 

kokemuksissa ja oppiminen etenee prosessinomaisesti. Kuvio 1 ja Liite 2 myös 

jäsentävät oppimisen kokemuksia vaiheina, joita tarkastelemalla voi nähdä että 

opiskelijat olivat lähtötilanteissa ja saavuttivat kurssin aikana erilaisia oppimisen 

tasoja eli vaikutuksia. Oma tutkimukseni ei kuitenkaan ole pitkittäistutkimus ja 

tuloksia kannattaa tarkastella näin lyhyen kurssin kuluessa kokonaisuutena. 

Tämän vuoksi vaiheittaisuudesta ei voi tehdä johtopäätöksiä tämän tutkimuksen 

tulosten valossa. Mindfulnessin oppimista on aiemmissa tutkimuksissa (ks. Ju-

vakka 2011) jäsennetty myös tekemisen tilasta olemisen tilaan siirtymisenä, irti 

päästämisen taitona. Juvakan tutkimuksessa tuli esille mindfulness-harjoittelun 

alkuvaiheeseen liittyvä pyrkimys rentoutumiseen. Harjoittelun edetessä olemi-

sen tilaan, hyväksyvään läsnäoloon siirtyminen mahdollisti välttämiskäyttäyty-

misestä erkaantumisen. Omassa tutkimuksessani on viitteitä siihen, että kurssin 

alkuvaiheessa opiskelijoiden kokemukset keskittyivät enemmän rentoutumiseen 

ja rauhoittumiseen kuin oivalluksiin ja hyväksyvään olemisen tilaan.  

 

Tietoisuustaitojen oppimisen merkitys ammatissa toimimisen kannalta tuli 

opiskelijoiden kirjoituksissa esille sekä oman itsen hoitamisen / kasvamisen 
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näkökulmasta että potilasvaikutuksina. Esimerkiksi Raevuori (2016) ja Koivisto 

& Melartin (2014) ovat tuoneet esille mindfulnessin hyötyjä oman jaksamisen 

kannalta sekä myös potilastilanteissa toimisen näkökulmasta. Täytyy kuitenkin 

huomioda, että nämä merkitykset olivat kirjoitushetkellä hypoteettisia, koska 

opiskelijat olivat perustutkinto-opiskelijoita ja heillä tuskin vielä oli potilastyöstä 

paljon kokemusta. Tutkimukseni tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että 

terveydenhuollon työntekijöille on hyötyjä mindfulnessin harjoittamisesta, aivan 

kuten teoreettisestikin on esitty.  

 

Tutkimuskysymysteni avulla tarkastelin mindfulnessin oppimisen ilmiötä sen 

kaikista suunnista; avaimena mielen tuntemiseen, välineenä sen harjoittami-

seen ja mielen vapauden ilmeneminä. (Kabat-Zinn, 2011; Klemola, 2013) 

Teoreettinen tarkasteluni kiteytyi tutkimuskysymyksissäni Van Manenin (1994) 

määritelmään mindfulnessin oppimisesta prosessina, jolla on vaikutuksia 

ihmisen elämään. Teorioiden ja aiempien tutkimusten mukaisesti mindfulnessin 

harjoittaminen voidaan kokea stressiä hillitseväksi menetelmäksi, mutta myös 

terveydenhuollon ammattilaisilla työvälineeksi. Stressinhallinta voidaan 

ymmärtää osaksi kasvatustieteellistä oppimisen viitekehystä. Kuten Kabat-Zinn 

(1990, 2011) ja Klemola (2013) ovat todenneet, mindfulness-interventiot ja 

kurssit (esim. MBCT, MBSR) ovat ajoneuvoja kärsimyksen lievittämiseen ja 

itsekasvatuksen välineitä, jotka vahvistavat vahvistavat elämässä selviytymisen 

taitoja. 

 

8.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet ja pedagogiset implikaatiot 
 
 
Omaa tutkimustani voisi jatkaa tutkimalla opiskelijoiden perustietojen yhteyttä 

taitojen oppimisen kokemuksiin. Olisi mielenkiintoista tietää, vaikuttaako teo-

reettisen tiedon määrä tai laatu kokemuksiin ja mindfulness-taitoihin. Samoin 

voisi tutkia sosiaalisen kontekstin merkitystä mindfulnessin oppimisessa. Miten 

vaikuttaa yksin harjoittelu vs. yhdessä harjoittelu? Miten ns. ulkoiset tekijät, 

esimerkiksi opetus vaikuttivat oppimiseen?  Opiskelijoiden kokemuksia kurssin 

päätyttyä olisi myös mielenkiintoista seurata seurantatutkimuksella. Ovatko 

merkitykset, motivaatio ja asenne muuttuneet esimerkiksi vuoden kuluttua? Li-

säksi olisi mielenkiintoista tutkia, miten opiskelijat hyödyntävät mindfulnessia tu-
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levassa työssään. Näkyykö oppimisen vaiheittaisuus vahvemmin pidemmän 

ajan kuluessa? 

 

Kokemuksista oppimisen näkökulma tuli myös esille opiskelijoiden kuvauksissa 

mindfulnessin vaikutuksista ja harjoittelun seurauksista. Esimerkiksi 

epämiellyttävät kokemukset näyttäytyivät joillekin opiskelijoille erilaisina 

oppimisen mahdollistajina. Kun tunteiden ja kokemusten äärelle on pysähtynyt, 

näkeekin asian tai kokemuksen eri tavoin ja voi toimia myös jollain muulla kuin 

totutulla tavalla. Toistaessaan harjoituksia osa opiskelijoista huomasi miten 

heidän ajatus- ja toimintamallinsa syntyvät ja pystyivät kyseenalaistamaan näitä 

malleja. Mindfulness voikin mitä ilmeisemmin toimia kokemuksesta oppimisen 

apuvälineenä ja toisaalta kokemus mindfulnessista saa aikaan oppimista. 

Mindfulnessin oppimista voisi tutkia lisää kokemuksista oppimisen 

näkökulmasta, kuten mm. Morris (2020) on tutkinut transformatiivista oppimista 

tietoisuuden kehittymisen avulla.   

 

Pysähtyminen, tarkkaavainen havainnointi, reflektio ja lempeys itseä kohtaan 

voivat johtaa uudenlaiseen ajatteluun ja käyttäytymiseen. Paradoksaalisesti irti 

päästäminen johtaakin vahvempaan itseluottamukseen ja oleminen johtaakin 

uudenlaiseen tekemiseen. Esimerkiksi Korthagen & Vasalos (2009) kirjoittavat 

läsnäolon tilasta korkeimman tason muutoksena. Kyky olla syvästi tietoinen 

itsestään parantaa tietoisuutta omasta potentiaalistaan ja mahdollisuuksistaan. 

Opiskelijoiden oppimisraportit ja päiväkirjat sisälsivät näitä oivalluksia. 

Opiskelijat kuvasivat mindfulnessin vaikutuksia pysähtymisen mahdollistajana, 

jonka avulla omia tarpeitaan on helpompi tiedostaa ja tunnistaa. 

Seurantatutkimus liittyen mindfulnessin harjoittamiseen ja esimerkiksi erilaisten 

elämänkokemusten vaikutukset oppimismotivaatioon ja elämäntavaksi 

omaksumiseen kiinnostavat myös minua. Olisi erittäin mielenkiintoista tutkia 

myös transformatiivisen oppimisteorian ja mindfulnessin oppimisen yhteyksiä 

teoreettisella tasolla ja hyödyntää ehkä teoreettisia malleja kasvatustieteelliseen 

mindfulnessin oppimis- ja opetuskäytäntöihin. 

 

Kiireinen elämänrytmi saattaa vaikuttaa nykyään siihen, että ihminen 

helpommin kadottaa tunteen ja kokemuksen siitä, kuka olen ja mitä aidosti 
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tunnen ja haluan. Stressaavassa elämäntilanteessa erittäin tärkeää, että 

ihminen opettelee pitämään kiinni läsnäolon taidosta. Seuraavissa hetkissä 

eläminen aiheuttaa varmasti elämän ja itsen  kadottamisen tunnetta. 

Pysähtyminen, juurtuminen on siinä mielessä kasvun alku. Tulemalla itsekseen 

voi kasvaa omana itsenään. Kuten  (Pulkki & Saari, 2014) toteavat, tyyni ja 

keskittynyt mieli on syvästi kosketuksissa yksilön omaan kokemukseen. Vaikka 

otoskokoni oli pieni ja tuloksia ei voida yleistää,  tuloksilla on merkitystä 

jatkotutkimusta ajatellen. Tulokset vahvistavat mindfulnessin merkitystä 

kasvatustieteellisessä ajattelussa. Voitaisiinko tietoisuustaitoharjoittelua 

hyödyntää tehokkaammin ns. itsekasvatusmenetelmänä ja myös 

oppimisvalmiuksien edistäjänä? Tyyni ja keskittynyt mieli on aina valmiimpi 

omaksumaan asioita. Tietoisuustaitoharjoittelu on yksi keino harjoittaa mieltä ja 

sillä voi olla merkitystä yksilön kasvun ja oppimisen mahdollistajana. 

Kontemplatiiviset käytännöt voivat auttaa oman ymmärryksemme rajojen 

hahmottamisen kautta uusien näkökulmien muodostumisessa. Konkreettisena 

käytännöllisenä ehdotuksena voisi olla mindfulness-harjoittelun lyhyt esittely 

kaikille esimerkiksi jo peruskoulussa. Vain tietoisuus olemassaolevista 

mahdollisuuksista oman mielen tasapainon harjoittamiseksi voi johtaa 

konkreettisiin tekoihin. Mindfulness-taitojen harjoittamisen mahdollisuuksien 

lisäämisestä jo lapsille on käyty keskustelua ja siihen on panostanut Suomessa 

mm. yhdistys  TerveOppivaMieli ry (2021). 

 

Opiskelijoiden kokemukset mindfulnesista sisäisen tasapainon kokemuksen 

lisääjinä ovat rohkaisevia. Tarkkaavaisuus ja keskittymiskyky, suorittamisen 

väheneminen ja rauhoittuminen mainittiin opiskelijoiden teksteissä useasti. 

Tämä kertoo siitä, että ns. normaaliin arkeen voi saada toimintakykyä lisää 

yksinkertaisilla harjoituksilla, jotka halutessaan voi sisäistää pysyvämmäksikin 

elämäntavaksi. Kiireen tunnun väheneminen, ilman että ulkoisissa olosuhteissa 

tapahtuu merkittäviä muutoksia, kertoo juuri mindfulnessin sisäisesti 

rauhoittavasta, omaan itseen ja ajatuksiin kohdistuvasta tasapainon 

mahdollisuudesta. Tarvittaisiin enemmän tutkimusta siitä, miten elämänrytmin 

hiljentäminen ja tietoisuustaitojen kehittäminen ilman kliinisiä käyttötarkoituksia 

(esim. terapia, riippuvuus, masennus) voisivat auttaa yksilöitä kasvattamaan 

hyvinvointiaan ja kehittämään taitojaan suhtautua itseensä ja ympäristöönsä. 
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Kun mindfulnessista tiedetään olevan hyötyä esimerkiksi keskittymiskyvyn pa-

ranemiseen, tunteiden säätelyyn ja stressin hallintaan, pitäisi perustutkimuksen 

kohdistua nykyistä paljon enemmän tietoisuustaitojen harjoittamiseen osana ns. 

tavallisen ihmisen arkea.  
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Liite 1. Kurssiohje oppimispäiväkirjojen ja raportin laatimiseksi 

Oppimispäiväkirja 1 palautus viimeistään 1.4.2020 

Kirjoita vapaamuotoinen oppimispäiväkirja (vähintään A4 pituinen), jossa pohdit ko-

kemuksiasi tällä kurssilla kolmen ensimmäisen viikon osalta. Voit pohtia esimerkiksi 

seuraavaa: 

• miltä harjoitukset ovat tuntuneet? 

• mitä olet havainnut itsestäsi niitä tehdessäsi? 

• mitä niistä ajattelet? 

• miten olet kokenut kurssin ensimmäiset viikot? 

Oppimispäiväkirja 2, palautus viimeistään 6.5.2020 

Kirjoita vapaamuotoinen oppimispäiväkirja (vähintään A4 pituinen), jossa pohdit ko-

kemuksiasi tällä kurssilla, kun kurssin keskivaiheiden osalta (4.-6. viikko). Voit pohtia 

esimerkiksi seuraavaa: 

• miltä harjoitukset ovat tuntuneet? 

• mitä olet havainnut itsestäsi niitä tehdessäsi? 

• mitä niistä ajattelet? 

• miten olet kokenut kurssin ensimmäiset viikot? 

Oppimisraportti, palautus viimeistään 21.5.2020 

Loppuraportti (max 4 sivua + lähteet) yhdistelee opintojakson kirjallisuutta ja omaa op-

pimista opintojakson aikana. Raportissa tulee käyttää ainakin oheis-

ta kurssikirjallisuutta ja peilata omia kokemuksia kurssikirjallisuuteen. 

Loppuraportissa tulee olla seuraavat osat: 

-Määrittele lähteisiin viitaten, mitä on mindfulness ja mitä siitä tutkimukseen 

pohjautuen tiedetään. 

-Kuvaa, minkälainen oppimisprosessi kurssin käyminen sinulle oli: mitä hyvin-

voinnin taitoja opit, mikä niiden oppimisessa oli tärkeää. Pohdi myös, miten 

saavutit kurssin osaamistavoitteet. 

-Pohdi kriittisesti, mitä hyötyä ja haasteita näistä taidoista sinulle on opiskelijana 

ja tulevana terveydenhuollon (tai muun alan) ammattilaisena. 

-Lähteet 

Loppuraportin arviointi: Hyväksytty / hylätty 

 

 

https://moodle.helsinki.fi/mod/page/view.php?id=1923077
https://moodle.helsinki.fi/course/modedit.php?update=1816336&return=0&sr=0
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Hyväksytyn työn kriteerit: 

Työssä on kaikki neljä osaa 

Työn pituus enintään 4 sivua + lähteet (fontti 12 pt, riviväli 1) 

Työssä on eritelty omia kokemuksia ja verrattu niitä tutkimustietoon 

Tutkimustiedot ja lähdeviitteet ovat oikein 

Työ on palautettu määräaikaan mennessä 

 

PSYK-498 Tietoisuustaidot ja hyvinvointi moodle/kurssisivusto. (2020). 

(Helsingin yliopisto) Lainattu 6.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

Liite 2. Tutkimuskysymys 2 - luokkien kuvaukset 

Ennen yläluokkaan sijoittamista oli analyysiyksiköt purettu pelkistetyiksi ilmauksiksi 

(alaluokat). Pelkistetyt ilmaukset yläluokkien sisällä näkyvät seuraavasta taulukosta 

kootusti. Lisäksi oppimisen vaihetta ko.yläluokan kohdalla kuvaa numerointi 1-3. Op-

pimisen vaiheen jäsennys 1-3 on perustuu teoriaohjattuun jäsentelyyni oppimisen pro-

sessimaisesta, mutta kuitenkin vaiheittain etenemisestä. Huomionarvoista on, että vai-

heet ovat monesti päällekkäisiä ja vaikeasti eroteltavia, joten jäsennys 1-3 on vain suun-

taa antava malli. Samoin pää- ja alaluokat ovat osin oppimisen prosessiluonteisuuden 

vuoksi osin päällekkäisiä ja siksi jotkut kommentit oli koodattava useampaan luokkaan. 

(Perustuu kuvioon 1. ) 

Millaisia vaikutuksia / seurauksia oppimisella oli opiskelijoille? (Kysymys 2) 

Yläluokka Pelkistetyt ilmaukset- Ala-

luokat 

Oppimisen vaihe 

Yhdistävä tekijä 

Ahdistus reaktiivisuus 

vastustus 

epämiellyttävät tunteet 

1 

Tasapainon kokemuksia rauhoittuminen 

rentoutuminen 

keskittymiskyvyn paranemi-

nen 

toimintakyvyn paraneminen 

myötätunnon lisääntyminen 

lempeys 

suorittamisen väheneminen 

fysiologiset vaikutukset 

unen laadun paraneminen 

elämänhallinnan tunteet 

läsnäolon kokemukset 

olemisen moodi 

hyvinvoinnin kokemusten li-

sääntyminen 

stressinhallinnan paraneminen 

kehotietoisuus 

taito havainnoida nykyhetkes-

2 
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sä 

murehtimisen väheneminen 

hyväksyvä asenne 

Oivallukset oman ajattelun ajattelu- meta-

kognitio 

reflektio 

itseymmärrys lisääntyy 

muuttunut maailmankuva 

uusi oivallus 

olemisen moodi 

2 ja 3 

Itseluottamuksen kehittymi-

nen 

tunteiden säätelyn mahdollis-

tuminen 

reflektio 

elämänhallinnan kokemukset 

arvojen muuttuminen 

valinnan mahdollisuudet 

murehtimisen väheneminen 

myötätunto itseä kohtaan 

hyväksyntä 

 

Teorioista kootut oppimisvai-

heisiin/prosessiin liittyvät tun-

temukset ja kokemukset (Ku-

vio 1.) 

2 ja 3 

 
Oppimisen vaihe 1 

Oppimista ei tapahdu  

tai oppiminen  on alussa 

epämiellyttävät tunteet/kokemukset 

menneisyyteen takertuminen 

turhautuminen 

ahdistus, reaktiivisuus 

autopilotti 

uskomukset 

ennakkoluulot 

mindlessness,  

tekemisen moodi 

dualistisuus 

keskittymiskyvyttömyys 

tiedostamaton 
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Oppimisen vaihe 2 

Tasapainon saavuttaminen 

tietoista huomion suuntaamista 

taito havainnoida nykyhetkessä 

tarkkaavaisuus 

rentoutumisen metodi 

kontrollin tunteita 

Oppimisen vaihe 3  

Perspektiivin muuttuminen 

oivallukset 

tietoinen huomion suuntaaminen 

hyväksyvä asenne 

itsereflektio 

vaihtoehdot 

metakognitio 

itseymmärrys 

muuttunut maailmankuva 

läsnäolon kokemus 

valinnan mahdollisuudet 

olemisen moodi 

 


