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1 Johdanto  
Työelämä on muuttunut kansallisesti ja kansainvälisesti suuresti viime vuosikymmenien 

aikana ja muutoksen vauhti vain kiihtyy. Globalisoitunut talousjärjestelmä 

kvartaalitalouksineen kysyy työntekijältä yhä dynaamisempaa työntekoa, innovaatioita, 

uudistumista ja kilpailukykyisyyttä, kuten toteaa ekonomisti Edmund Phelps (2013) 

tarkastellessaan kansakuntien vaurastumisen ja ”massakukoistuksen” historiaa. Globaali 

liikehdintä elinkeinorakenteissa koskettaa työyhteisöjä laajasti, ja ne tasapainoilevat 

kasvavien vaatimusten välissä; toisaalla on uudistumisen ja kilpailukykyisenä pysymisen 

vaade ja toisaalla työntekijöiden kokema kuormitus kasvavista ja alati muuttuvista 

työtehtävistä. Tämä haastaa työyhteisöjä pohtimaan, miten yhdistetään uudistuminen ja 

voimavarat, menestys ja hyvinvointi kestävällä, kaikkia osapuolia palvelevalla tavalla.  

 Kokemus työelämän kuormituksesta ei ole vain viime vuosien ilmiö – kuten myös 

Phelpsin kirjoitus osoittaa – vaan jo vuoden 2015 Valtioneuvoston työolobarometri toi esiin 

tutkimuslöydöksiä työntekijöiden uupumisista, joiden nähtiin kasvattavan työntekijän 

kielteisyyttä työelämää kohtaan. Saman suuntaisia huomioita on kirjattu myös 

Työterveyslaitoksen julkaisuun Tarinoita suomalaisesta työelämästä vuodelta 2014 

(Järvensivu), jossa kuvataan työntekijöiden kokemusta muutosvauhdista 

”hallitsemattomaksi”. 

 Ennakoimattomuuden ja hallitsemattomuuden kokemus sekä uudistumisentarve 

työelämässä on myös lisääntynyt kahden viime vuoden aikana. Tätä usein digiloikaksi 

kutsuttua muutosta työn tekemisen tavoissa on tarkasteltu esimerkiksi Valtioneuvoston 

julkaisemassa Työolobarometrissa (2020), Tilastokeskuksen arviossa (Sutela 2020) sekä 

Euroopan työolotutkimuksessa (Eurofound 2020). Suomalaistutkimusten mukaa noin puolet 

palkansaajista on tehnyt etätyötä keväällä 2020, Eurofoundin 2020 mukaan jopa 60 prosenttia. 

Tämänkaltainen massiivinen muutos – ja erityisesti nyt pandemia-ajan pitkittyminen– haastaa 

työssä jaksamista jälleen aivan uudella tavalla, kuten tuovat esiin muun muassa SITRAN 

tulevaisuusbarometri 2021, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinSote 2020 -tutkimus ja 

Miten Suomi voi? - seuranatatutkimus 2022. Tulevaisuusbarometrin mukaan pandemian 

pitkittyminen näkyy aikuisväestössä kokemuksena toimeentulon epävarmuudesta ja 

tulevaisuuden uskon vähenemisenä. FinSote -tutkimus tuo esiin, että koko maan väestöstä 

(ikäjakauma 20–74) 30,8 % kokee työkykynsä heikentyneeksi. Laaja Miten Suomi voi- 

seurantatutkimus vuosilta 2019–2021 kertoo, että suomalaisten työuupumusoireilu on 

suurempaa kuin ennen Koronaa. Tätä oireilua myös esiintyi ikäryhmästä riippumatta.  
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 Tämän jo vuosikymmeniä vaikuttaneen muutoksen kuormittavuus on tunnistettu sekä 

työpaikoilla että tutkimuksen parissa ja vastauksia on etsitty monin tavoin, esimerkiksi 

positiivisen organisaatiopsykologian tutkimuksen parissa. Laajasti ottaen tässä uudessa 

työelämän tarkastelussa on ollut kyse uuden olemisen tavan esiin nousemista organisaatioissa, 

joka näkyy muun muassa siinä, että tarkastelun painopiste on kääntynyt ulkoa sisälle ja siinä 

korostuu holistinen lähestymistapa organisaation elämään, kuten toteaa Catarina Ahlvik 

(2019). Positiivisen organisaatiopsykologian tutkimuksessa on keskitytty ensisijaisesti 

organisaatioiden ja niiden jäsenten myönteisten tulosten, prosessien ja ominaisuuksien 

tutkimiseen. Dynamiikkaan, jota voidaan kuvailla myös sanoilla erinomaisuus, 

kukoistaminen, runsaus, joustavuus tai hyveellisyys, kuten tuovat esiin esimerkiksi Cameron, 

Dutton & Quinn (2003). Myönteisten voimavarojen lisäksi positiivinen psykologia – sen niin 

kutsuttu toinen aalto (PP 2.0) – on viime vuosina ottanut tarkasteluun myös ihmisyyden 

pimeämmän puolen kaikkine tunteineen, kuten toteavat Kotera &Van Gordon (2021). Tälle 

jatkumolle asettuu myös tämän päivän työelämän itsemyötätuntotutkimus, jota myös tämä 

kyseinen tutkielma edustaa. 

 Suomessa kestävämpää työkulttuuria ja työyhteisöjen hyvinvointia on viime vuosina 

tutkittu useissa mittavissa monitieteisissä tutkimushankkeissa, joista esimerkkeinä CoPassion 

(2015–2017) ja TUNTO 1(2018–2020) sekä TUNTO 2 (2021–) hankkeet. Tällöin on 

tarkasteltu myötätuntoisen työkulttuurin vaikutuksia työhyvinvointiin ja tunteiden sekä 

tunnetaitojen hyödyntämistä työyhteisöjen voimavaroina. Oman tutkimukseni tarkoituksena 

on osaltaan littyä tähän keskusteluun ja selvittää itsemyötätuntoisuuden kokemusta 

työntekijän ja hänen työyhteisönsä välisessä suhteessa. Tätä suhdetta hahmottamalla ja 

havainnoimalla toivon löytäväni tekijöitä, joista yhä paremmin voiva itsemyötätuntoinen 

työkulttuuri hyötyy ja syntyy. Kaiken kaikkiaan tunnetyöskentely, tietoisuustaidot sekä 

myötätuntoinen työkulttuuri muodostavat tutkimukseni laajan kontekstin, mutta kohdistan 

tarkastelun myötätunnonlajeista nimenomaan itsemyötätuntoon, sen koulutukseen ja siinä 

erityisesti osallistujien kokemukseen.  

 Tutkimukseni pohja-ajatuksena on hyvinvoinnin ja arvojen kytkös, jota tuovat esiin 

myös itsemyötätuntotutkimuksen parissa esimerkiksi Gilbert (2021), Tirch, Schoendorf & 

Silberstein (2016) ja Germer (2009). Kyseisten tutkimusten mukaan itsemyötätuntoinen 

työskentely mahdollistuu, kun yksilö alkaa tarkastella omia arvojaan ja elää arvojensa 

mukaista elämää, huolehtia omasta hyvinvoinnista sekä kokiessa – kuten edellä mainituissa 

tutkimuksissa asiaa ilmaistaan – ”luovaa toivottomuutta” ja ”viisasta syyttelemättömyyttä”. 

Arvojen ja hyvinvoinnin kytkös sekä toisaalta toivon ja armollisuuden näkökulmat, jotka 
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voidaan nähdä ”luovan toivottomuuden” sekä ”viisaan syyttelemättömyyden” synonyymeina, 

ovat vahvasti myös kaiken teologisen tutkimuksen ydinaluetta. Näin niiden tarkastelu myös 

kirkkososiologisen viitekehyksen kautta on olennaista ja ilmiöiden ymmärrystä laventavaa.  

Tästä syystä tarvitaan tutkimusta, joka kohdistuu nimenomaan itsemyötätunnon yksilöllisen 

kokemisen ja sen yhteisöllisen toteutumisen risteyskohtaan. Sen havainnointiin, millaisista 

kokemuksista työntekijän ja työyhteisön itsemyötätunnollinen suhde rakentuu. Tämä on 

merkityksellistä myös siksi, että on kansantaloudellisesti järkevää rakentaa työyhteisöjä, 

joissa työnteonkulttuuri lisää yksilöiden hyvinvointia ja työkykyisyyttä.  

 Ajatuksenani tässä tutkimuksessa on selvittää suhdetta, joka syntyy työntekijän ja 

hänen yhteisönsä itsemyötätuntoisessa kohtaamisessa sekä tarkastella tämä ohella 

itsemyötätuntoisuutta myös ilmiöinä, jossa henkilökohtainen ja yhteisöllinen yhdistyvät. 

Samalla tarkoituksena on ulottaa itsemyötätuntotutkimusta uusille ammattialoille ja erilaisiin 

organisaatioihin, kuten huomioivat esimerkiksi Kotera & van Gordon (2021); Dodson & 

Heng 2021; Neff & Vonk (2009). Näin myös ymmärrys itsemyötätunnon käsitteestä sekä sen 

harjoittamisesta saa kasvaa ja muuttua. Näin ollen tämä tutkimus – kohdistuessaan globaalin 

tietotekniikkayrityksen työntekijöihin – osaltaan laajentaa itsemyötätunnon tutkimusta 

työyhteisöissä. Samalla se pyrkii haastamaan pehmeiden ja kovien tieteiden 

vastakkainasettelua ja tuomaan itsemyötätunnon tarkastelun kautta kokonaisvaltaista ihmisenä 

olemista monenlaisten toimijoiden voimavaraksi. Tulosteni pohjalta toivon voivani osallistua 

tähän keskusteluun ja antaa sille näkökulmia.  
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2 Itsemyötätuntoinen kulttuuri ja uudistuva työelämä 

2.1 Itsemyötätunto yksilöllisesti 
Aloitan tutkielmani esittelemällä tutkimukseni teoreettista viitekehystä ja 

itsemyötätuntotutkimuksen aiempaa tutkimusta. Tämä jälkeen seuraa tutkimuksen toteutuksen 

esittely ja tulosluvut. Tulosluvut jaoin kahteen; luku neljä (4) keskittyy yksilön kokemukseen 

omasta itsemyötätunnosta ja luku viisi (5) tämän kokemuksen yhteisölliseen tarkasteluun. 

Molempien lukujen lopuissa tuon omat tulokseni keskusteluun aiemman tutkimuksen kanssa. 

Luvussa kuusi (6) kerään yhteen molempien tuloslukujen pääkohdat sekä niistä versovat 

uudet tutkimusaiheet. Lisäksi tarkastelen tutkimukseni asemoitumista tämän päivän 

yhteiskunnalliseen keskusteluun.  

 Tässä tutkimuksessa itsemyötätuntoa tarkastellaan ilmiönä, joka tapahtuu yksilöllisen 

ja yhteisöllisen kokemuksen risteyskohdassa. Näin ollen myös itsemyötätunto määrittellään 

kahtalaisesti. Yksilöllisessä määrittelyssä painottuu sisäinen työskentely ja yhteisöllisessä – 

tässä tutkimuksessa työelämän organisaatiotutkimuksellisissa – itsemyötätunnon 

toiminnallisuus suhteessa ympäristöön. Aloitan itsemyötätunnon yksilöllisestä määrittelystä, 

koska sen voi nähdä muodostavan pohjan myös itsemyötätunnon yhteisöllisemmälle 

määrittelylle, kuten myös itsemyötätunnon organisaatiotutkimuksen puolella Dodson & Heng 

(2021) tuovat esiin. Tämän jälkeen siirryn organisaatiotutkimuksen tarjoamaan määrittelyyn, 

jota seuraa katsaus myötätunnon ja itsemyötätunnon läntiseen historiaan ja sitä kautta tämän 

tutkimuksen asemoituminen juuri tähän perinteeseen ja luvun lopuksi esittelen alan 

viimeaikaisia tutkimuksia. 

 Itsemyötätuntotutkija Kristin Neffin (2003a; 2003b) mukaan itsemyötätunto rakentuu 

kolmesta osatekijästä: itseen kohdistuvasta ystävällisyydestä, jaetusta inhimillisyydestä sekä 

tietoisesta läsnäolosta. Tässä tutkimusperinteessä (Nhat Hanh 1998; K.G. Wilson & DuFrene 

2009; Tirch, Schoendorf & Silberstein 2016, 37; Garmer 2009, 51–56; Neff 2003a; 2003b) 

tietoinen läsnäolo ymmärretään keskittyneenä ja joustavana tietoisuutena, hyväksyntänä sekä 

kärsimyksen olemuksen ymmärtämisenä. Itseen kohdistuva ystävällisyys on kritiikistä 

vapaata lämmintä itsetarkkailua. Jaettu ihmisyys puolestaan ihmisten yhteisen – ja 

ihmiskuntaa yhdistävän – kärsimyksen ja tuskan ymmärtämistä ja siihen liittymistä. Näissä 

käsitteiden määrittelyssä voidaan nähdä vahva itäisen tradition, erityisesti buddhalaisen 

fenomenologian ja buddhalaisen psykologian vaikutus, kuten toteavat myös Cameron & 

Fredrickson (2015). Tässä tutkimuksessa näiden elementtien katsotaan kuitenkin kuvaavan 
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universaaleja, ihmisyyteen laajasti kuuluvia ilmiöitä. Näin ollen itsemyötätunnon yksilöllinen 

määritelmä on tässä tutkimuksessa yksilöön itseensä kohdistamaa myötätuntoista 

havainnointia, ”kykyä kohdella itseä rakentavasti”, kuten myös suomalaiset 

itsemyötätuntotutkijat Ahlvik & Paakkanen (2017, 152) asian kiteyttävät.  

 Myös hyväksymis- ja omaksumisterapeuttinen (HOT) tutkimus (esimerkiksi Hayes 

ym.,1999, 2012; Tirch, Schoendorf & Silberstein 2016) avaa itsemyötätunnon määrittelyä 

mielenkiintoiseen ja tutkimusasetelmaani palvelevaan suuntaan. Kyseinen tutkimustraditio 

näkee itsemyötätunnon syntyvän yksilön sisäisessä psyykkisessä työskentelyssä yksilön 

alkaessa tarkastella omia arvojaan, eläessä arvojensa mukaista elämää sekä huolehtiessa 

omasta hyvinvoinnistaan. Keskeistä on ajatus havainnoivasta minästä kontekstina ja 

prosessina (Hayes ym.,1999, 2012; Tirch, Schoendorf & Silberstein 2016, 63–65, 85). 

Käsitteet ”minä kontekstina” ja ”minä prosessina” sisältävät ajatuksen minän kyvystä 

tarkastella omaa tietoisuuttaan ja olla yhteydessä tietoiseen minään. Nämä elementit nähdään 

osaltaan edistävän yksilön psyykkistä joustavuutta ja sitä myöten yleistä elämään 

tyytyväisyyttä. Kyseisen yksilöllisyyttä korostavan määrittelyn ei tässä tutkimuksessa katsota 

olevan ristiriidassa tutkimusasetelman sosiaalisen, esimerkiksi yhdessä oppimista (co-

learning) hyödyntävän kontekstin kanssa, vaan ajatellaan, että yksilön sisäinen työskentely 

elää vastavuoroisessa dialogissa ympäristön kanssa.  

  

2.2 Itsemyötätunto organisaatiossa  
Viime vuosina Kristin Neffin edellä esitettyä itsemyötätunnon määritelmää on sekä 

täydennetty että haastettu. Tätä uutta täydennettyä määritelmää ovat tuoneet esiin 

itsemyötätunnon organisaatiotutkimuksen parissa esimerkiksi Dodson& Heng (2021) 

artikkelissaan Self-compassion in organizations: A review and future research agenda.  

Määritelmän uudistustarpeeseen on vaikuttanut erityisesti itsemyötätuntotutkimuksen 

laajeneminen monenlaisiin organisaatioihin ja erilaisiin ammattiryhmiin, kuten Dodson& 

Heng (2021, 183–184) huomioivat.  He (2021, 181) tuovat esiin, että itsemyötätuntoa on 

tutkittu ensin intrapersoonallisena ilmiönä, mutta viime vuosina tutkimus (Alkema ym. 2008; 

Egan ym.2019; Schbram & Heng 2021; van der Meulen ym. 2021) on laajentunut 

käyttäytymisen itsehoidolliseen tutkimukseen, joka pitää sisällään fyysisen, sosiaalisen ja 

mentaalisen hyvinvoinnin tutkimuksen sekä työyhteisöissä että niiden ulkopuolella. Näin 

ollen myös itsemyötätuntoisuuden toiminnallinen puoli on päässyt vahvemmin tarkasteluun.  
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 Itsemyötätunnon toiminnallisen puolen korostuminen on puolestaan ollut 

vaikuttamassa käsitteen määrittelyn lisäksi myös sen käyttöön ja tutkimukseen 

organisaatioissa. Näissä tutkimuksissa Dodson& Heng (2021, 181) esittävät käytettäväksi 

Kanovin ym. (2004) Clarkin (1997) tutkimuksille pohjaamaa myötätunnon kolmivaiheista 

mallia, joka sisältää kognitiivisen, affektiivisen ja toiminnallisen elementin (myös Pessi & 

Martela 2017, 14; Pessi 2014; Lilius ym.2011). Dodsonin & Hengin (2021, 184) esittämässä 

mallissa itsemyötätunto on vahvasti dynaaminen prosessi, joka sisältää huomaamisen, tunteen 

ja toiminnan. Näin se mahdollistaa itsemyötätunnossa sen eri elementtien sisäisten suhteiden 

ymmärtämistä sekä sen vakauden ja hetkellisyyden luonteen havainnoinnin. Tutkijat (2021, 

186) kirjoittavat, että kohdistamalla itsemyötätuntoon myös dynamiikkaa, ja hyödyntämällä 

näin muita organisaatioiden myötätuntoteorioita, voidaan auttaa selvittämään 

epäjohdonmukaisia empiirisiä tutkimustuloksia sekä rakentaa teoriaa, joka paremmin palvelee 

itsemyötätunnon organisaattorista tutkimusta. 

 Itsemyötätunnon lähikäsitteitä ovat Dodson& Heng (2021, 169) mukaan itselle 

anteeksiantaminen sekä itsesääli. Itselle anteeksiantaminen kuitenkin eroaa itsemyötätunnosta 

mainittujen tutkijoiden mukaan siinä, että se kohdistuu anteeksiantamista laajemmin kaikkeen 

kärsimykseen, joka sisältää toki mahdollisesti myös anteeksiantamisen. Itsesääli puolestaan 

on luonteeltaan itsemyötätuntoa itsekeskeisempi ja se olettaa oman kärsimyksen olevan 

yksilöllinen, verrattuna esimerkiksi Neffin (2003a) itsemyötätunnon määritelmään, joka näkee 

kärsimyksen yksilöllisyyden sijaan osana jaettua ihmisyyttä. Myös itsetunto voidaan nähdä 

itsemyötätuntoon läheisesti liittyvänä käsitteenä, kuten tuovat esiin Neff ja Vonk (2009) 

tutkielmassani myöhemmin (luvussa 2.5) esiteltävässä tutkimuksessa. 

 Koska oma tutkimukseni keskittyy nimenomaan organisaatiossa ilmenevään 

itsemyötätuntoisuuteen, avaan seuraavaksi hiukan lähemmin organisaatioihin suunnatun 

itsemyötätunnon mallia ja vertaan sitä Kristin Neffin (2003a) malliin. Näkemykseni pohjaavat 

edellä mainittuun Dodsonin & Hengin (2021) artikkeliin. Vertautuvina elementteinä 

itsemyötätunnon määrittelyssä ovat Neffin (2003a) mallin tietoinen läsnäolo, jaettu ihmisyys 

ja ystävällisyys itseä kohtaan Dodsonin & Hengin (2021) mallin huomaamisen, tunteen ja 

toiminnan elementtien kanssa. Malleissa on paljon samansuuntaisuutta, kuten seuraavaksi 

tuon esille ja kuten myös Dodson & Heng artikkelissaan kirjoittavat. 

 Tietoisen läsnäolon elementin voidaan nähdä sisältävän paljon yhdenmukaisuutta 

huomaamisen elementin kanssa, sillä huomaaminen sisältää – kuten Dodson& Heng (2021, 

184–185) kirjoittavat viitaten Kanovin ym. (2017) tutkimuksiin – tietoisen yrityksen olla 

valveilla kivun mahdollisuudesta ja huomata yksilössä sen laukaisevia tekijöitä ja merkkejä. 
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Näin ollen itsemyötätunnon prosessia ei voi olla ilman huomaamista, joka nähdään 

välttämättömänä katalyyttina itsemyötätuntoisuuden prosessille. Samoin jaetun ihmisyyden 

elementti on pitkälti samansuuntainen tunteen elementin kanssa, huomioivat Dodson & 

Hengin. Tällöin yksilön kokemus jaetusta ihmisyydestä saa huomaamaan, että kaikki ihmiset 

tekevät virheitä, kärsivät, epäonnistuvat, minä itse mukaan lukien. Tämän kokemuksen 

ajatellaan lisäävän Dodsonin & Hengin mallissa itseen kohdistuvien empaattisten tunteiden 

määrää. Merkittävin ero näiden kahden määritelmän välillä liittyykin toiminnan elementtiin, 

joka sellaisenaan puuttuu Neffin määritelmästä. Kyse on kuitenkin Neffin itseen kohdistetun 

ystävällisyyden elementin vastineesta. Itsemyötätunnollisena toiminnan elementtinä nähdään 

kaikki itsemyötätuntoinen toiminta, joka lievittää kipua ja lisää itsemyötätuntoista vastetta 

fyysisesti, sosiaalisesti ja henkisesti. Dodson& Heng (2021,185) toteavat Kanovin ym. (2017) 

viitaten, että myös itsemyötätunnollinen toiminta voi epäonnistua monin tavoin ja siihen 

vaikuttavat sekä olosuhde- että henkilökohtaiset tekijät. Samalla tutkijat näkevät, että juuri 

tämän itseen kohdistetun ystävällisyyden elementin selkeyttäminen osaksi 

itsemyötätuntoisuuden toimintaa ja ilmausta avaa uusia mahdollisuuksia itsemyötätunnolle. 

 Näin ollen juuri itsemyötätunnon toiminnallisuus nousee vahvaan rooliin uudessa 

määrittelyssä. Tähän liittyen Dodson & Heng (2021, 181) kirjoittavat, että tutkimus (Alkema 

ym. 2008; Egan ym. 2019; Schabram & Heng 2021; van der Meulen ym. 2021) osoittaa, että 

itsemyötätunnollinen toiminta voi luonteeltaan olla hyvin monimuotoista; se voi olla 

esimerkiksi omasta fysiikasta tai sosiaalisista suhteista huolehtimista tai vastaavasti 

kognitiivista aktiviteettiä, kuten kirjoittamista tai meditaatiota. Nähdäkseni juuri tästä syystä – 

laventaessaan itsemyötätunnollisiksi määriteltäviä ilmauksia – kyseinen malli palvelee 

vahvasti juuri organisatorista itsemyötätuntotutkimusta ja näin myös omaa 

tutkimusasetelmaani. 

 Esittäessään uutta mallia Dodson & Heng (2021, 181) tuovat esiin myös pohdinnan 

Neffin (2003a) määritelmän elementtien välisestä suhteesta. He kysyvät, onko kaikkien 

elementtien toteuduttava yhtäaikaisesti, jotta yksilö toimii itsemyötätuntoisesti ja onko 

mainittujen elementtien järjestyksellä väliä. Samalla he pohtivat, tarvitaanko kaikkia 

elementtejä, jotta itsemyötätuntoisuus toteutuu. Kysymykset ovat olennaisia ja palaan niihin 

myöhemmin tutkimustulosteni esittelyn yhteydessä.  

 Uuteen itsemyötätuntomääritelmään liittyen Dodson& Heng (2021, 188) myös 

esittävät uudella tavoin painottunutta itsemyötätuntomittaristoa aiemmin vuosia käytössä 

olleen Self-Compassion Scale (Neff 2003b) rinnalle. He katsovat uuden mittariston 

palvelevan erityisesti uutta yhteisötasoa tarkastelevaa tutkimussuuntaa. Uusi mittaristo 
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rakentuu ajatukselle itsemyötätunnon prosessimaisuudesta (Gilbert ym. 2017; Guy m. 2020) 

ja sen avulla tarkastellaan itsemyötätuntoa juuri huomaamisen, tunteen ja tekemisen 

elementtien kautta. Artikkelissa kuitenkin uskotaan, että prosessi- ja organisaatioperustaista 

mittaristoa kehittämällä voidaan tulevaisuudessa saavuttaa uusia yleistettäviä 

tutkimuslöydöksiä. Mittariston käyttö organisaatiotutkimuksissa on vielä uutta ja sen 

lisätutkimuksia vaaditaan, joten on mielenkiintoista nähdä, kuinka sen käyttö tulevaisuudessa 

tulee osaltaan muokkaamaan sekä itsemyötätunnon määritelmää että itsemyötätunnon 

organisatorista tutkimusta.  

 

2.3 Itsemyötätunnon ja myötätunnon suhde läntisessä filosofiassa 
Johtuen siitä, että tutkimukseni ydinkäsite itsemyötätunto avautuu sekä tieteellisessä että 

arkisessa keskustelussa usein buddhalaisen perinteen suuntaan, haluan seuraavaksi tarkastella 

vähän syvemmin myös läntisen tradition ja itsemyötätunnon suhdetta sekä valottaa näin 

traditiota, johon oma tutkimukseni asettuu. Tarkoituksenani on taustoittaa käsitteen läntistä 

filosofisteologista historiaa sekä hahmotella samalla itsemyötätunnon paikkaa ja 

vaikutussuhteita myös osana tämän päivän teologista keskustelua. 

 Huomionarvoista on, että läntissä traditiossa nimenomaan myötätunnon käsite on 

korostunut ja vastaavasti myötätunto itseä kohtaan – itsemyötätunto– on myös historiallisesti 

jäänyt lännessä vähemmälle huomioille. Kuitenkin pohdinnat juuri myötätunnon luonteesta ja 

sen suhteesta moraaliin ovat olleet keskeinen osa läntisen ihmiskuvan rakentumista. 

Aristoteles ja Platon oppilaineen käsittelivät kirjoituksissaan tunteiden ja moraalin 

vuorovaikutusta, samoin1600-ja 1700 luvuilla esimerkiksi D. Hume ja A. Smith. Kysymys 

myötätunnon luonnollisuudesta onkin ollut yksi niistä aiheista, joilla läntistä ihmiskuvaa – ja 

läntistä itseymmärrystä– on sekä filosofisessa, teologisessa että psykologisessa traditiossa 

rakennettu. Esimerkiksi Immanuel Kant (1724–1804) toteaa Käytännöllisen järjen 

kritiikissään (2005), että myötätunnon tunteen herättäminen ja vahvistaminen lisää ihmisessä 

kykyä toimia velvollisuuden mukaisesti. Toisaalta vastakohtaista läntistä käsitystä 

myötätunnosta edustaa esimerkiksi Friedrich Nietzsche (1844–1900) muun muassa 

teoksessaan Moraalin alkuperästä (1969), jonka mukaan myötätuntoa tarjoava ihminen riistää 

apua tarjotessaan toiselta ihmiseltä tämän vapauden ja itsenäisyyden. Läntinen traditio 

avautuu siis kahtaalle; myötätunnon on nähty sekä vahvistavan että rajoittavan ihmistä.  

 Myös aikamme filosofinen keskustelu ihmisyydestä, tunteista ja moraalista on 

sisällyttänyt myötätunnon osaksi moraalifilosofisia pohdintoja. Esimerkiksi Jonathan Glover 
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teoksessaan Ihmisyys (2003) käsitellee inhimillisemän etiikan rakentumista. Glover esittää, 

että myötätunto herää ihmisessä luontaisena reaktiona toisen ihmisen onneen tai epäonneen. 

Tässä ajattelussa myötätunto kuuluu ihmisyyden moraaliresursseihin, joiden kautta voi syntyä 

uutta inhimillisempää etiikkaa. Myös sosiologi C. R. Williams (2008, 7) näkee myötätunnon 

olevan oikeudenmukaisuuden perusta, jolla rakennetaan ” inhimillisen yhteisömallien 

kardinaalihyvettä”. Williams esittää, kuten Seppänen, Pessi, Grönlund & Paakkanen (2017, 

45–49) viittaavat, että myötätunto avartaa itsen rajoja, samalla kun se tuo esiin ihmisten 

keskinäistä riippuvuutta ja luo näin myös moraalipsykologian pohjaa.  

 Läntisen kristillisen tradition parissa myötätunnosta puhuttaessa käytetään usein 

ilmaisua lähimmäisen rakkaus. Vastaavasti itsemyötätuntoa voidaan kuvata armollisuutena 

itseä kohtaan. Armon, armollisuuden ja rakkauden teemat muodostavat vahvan keskiön 

kristillisessä opissa. Näiden käsitteiden vuorovaikutus näkyy esimerkiksi kultaisen säännön 

periaatteessa: ”Kaikki, minkä haluatte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” (Matt.7:12). 

Tällä kristillisen vastavuoroisuuden periaatteella on ollut suuri merkitys läntiseen ihmiskuvan 

ja yhdessä elämisen ihanteeseen. Lisäksi sen voidaan nähdä vaikuttaneen esimerkiksi 

lukuisiin läntisiin moraaliteorioihin (Hallamaa 2017), kuten sääntöutilitaristisiin 

moraaliteorioihin, hyve-ja velvollisuus eettisiin teorioihin sekä sopimuseettisten 

moraaliteorioihin. Näin itsemyötätunto näyttäisi sisäisesti kutoutuvan sekä läntisiin 

yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja näiden tutkimuksiin että toisaalta asettuvan 

yhdenvertaisuuden ja anteeksi antamisen teemojen kautta merkitykselliseksi osaksi läntisestä 

ihmiskuvaa. Tällaista implisiittisestä läntisen traditio vaikutuksesta on esimerkkinä myös 

tässä tutkimuksessa tarkasteltavana oleva yritys, joka globaalista toimintasäteestään 

huolimatta pohjaa arvoissaan läntiseen kulttuuriperinteeseen.  

 

2.4 Itsemyötätuntotutkimus ja työelämä  
Teen seuraavaksi katsauksen viime vuosien itsemyötätuntotutkimuksiin. Esittelen ensin 

tutkimuksia, joissa on keskitytty itsemyötätunnon yksilölliseen tarkasteluun, jonka jälkeen on 

itsemyötätunnon organisatoristen tutkimusten esittely. Tätä seuraa katsaus positiivisen 

psykologian ihmiskuvan ja itsemyötätunnon tutkimuksen sidokseen, jolla haluan taustoittaa 

tutkimukseni ihmiskuvaa ja lopuksi nostan esiin artikkelin, joka tarkastelee kriittisesti 

itsemyötätunnon kulttuurista sävyttymistä. Keräsin tähän katsaukseen kyseiset artikkelit, sillä 

niiden esittelemät tutkimukset palvelevat omaa tutkimusasetelmaani sen lisäksi halusin 
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mukaan myös artikkelin, joka tarjoaa kriittisiä huomioita myöhemmin esittäviin 

tutkimustuloksiini. 

 Olen kerännyt katsauksen viidestä artikkelista, jotka ovat Ahlvikin ja Paakkasen 

(2017) artikkeli Itsemyötätuntoa työelämään teoksessa Myötätunnon mullistava voima, 

Dodson & Hengin (2021) review-artikkeli Self-Compassion in organizations: A review and 

future research agenda (2021), Egan, O´Hara, Cook & Mantziosin (2021) Mindfulness, self-

compassion, resiliency, and wellbeing in higher education: a recipe to increase academic 

performance, Koteran & Gordonin (2021) systemaattinen review-artikkeli Effects of Self-

Compassion. Training on Work-Related Well-Being sekä Tsen (2022) Questioning the 

Universality of Mindfulness-Based Programs: Reflections from a Self-Construal Perspective. 

 Aloitan Catarina Ahlvikin ja Miia Paakkasen artikkelista Itsemyötätuntoa työelämään 

(2017, 156–158) ja sen esittämistä itsemyötätunnon yksilöllisen tarkastelun tutkimuksista. 

Artikkelin mukaan kansainvälinen itsemyötätuntotutkimus on ollut laajaa ja monitieteistä ja 

se on havainnut itsemyötätuntoisuuden hyödyttävän sekä yksilön fyysistä että henkistä 

terveyttä. Fyysistä hyvinvointia lisääviä tutkimuslöydöksinä itsemyötätuntoisuuden on nähty 

tukevan liikkumista (Magnus, Kowalski & McHugh 2010), lääkäriin hakeutumista ajoissa 

(Terry & Leary 2011), tupakoinnin vähentämistä (Kelly, Zuroff, Foa & Gilbert 2009) ja 

terveellisessä ruokavaliossa pysymistä (Adams & Leary 2007). Nämä kaikki yksilön fyysistä 

ja henkistä hyvinvointia edistävät parannukset näkyvät suoraan myös työterveyden ja 

työhyvinvoinnin kohenemisena. 

 Itsemyötätunnon on havaittu myös edistävän yksilön henkistä hyvinvointia ja 

mielenterveyttä. Sen on nähty vähentävän masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta (MacBeth & 

Gumley 2012), lisävään onnellisuutta, luovuutta, optimismia, uteliaisuutta ja positiivisia 

tunteita, kuten innostusta ja inspiraatiota (Hollis-Walker & Colosimo 2011; Neff ym. 2007). 

Samoin sen on myös havaittu vaikuttavan myönteisesti resilienssiin (Neff & Vonk 2009; 

Siebert 2010), elämän tyytyväisyyteen (Neff 2003b), sekä emotionaaliseen joustavuuteen 

(Leary ym. 2007). Myös tunneälykkyyden, yhteenkuuluvuuden tunteen, viisauden ja yleisen 

elämän tyytyväisyyden (Neff 2003b; Neff, Pisitsung- Kagarn & Hsich 2008) on 

itsemyötätunnon avulla nähty lisääntyvän. Kaiken kaikkiaan voidaan ajatella, että jatkuvassa 

liikkeessä elävät työyhteisöt voivat reagoida monen tasoisiin muutoksiin joustavammin, kun 

yksilöt työyhteisöissä omaavat mainittuja kykyjä. 

 Työssä jaksamiseen ja työssä kehittymiseen liittyen kiinnostavia ovat myös 

tutkimuslöydöt, joiden mukaan itsemyötätunnolla on yhteys yksilön sisäiseen motivaatioon, 

aloitteellisuuteen, itsensä kehittämiseen (Breines & Chen 2012) ja koettuun kyvykkyyteen 
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(Neff, Hsich & Dejitterat 2005; Neff, Kirkpatrik & Rude 2007). Näiden kaikkien hyötyjen 

voidaan nähdä sekä rakentavan yksilön henkistä hyvinvointia että liittyvän myös osaltaan 

yksilön kykyyn käsitellä työn kuormitusta. Samalla ne voidaan nähdä myös lomittuvan 

kilpailukykyisenä toimimiseen ja -pysymiseen, jotka osaltaan vaativat työntekijältä 

uudistumista, dynaamisuutta ja kykyä innovaatioihin. Kiinnostavaa onkin, että myös 

luovuustutkimukset (esimerkiksi Uusikylä & Piirto, 1999; Sawyer 2012) korostavat 

mainittujen kykyjen tärkeyttä luovuuden mahdollistajina. Luovuuden ja itsemyötätunnon 

mahdollinen kytkös asettuu oman tutkimusasetelmani ulkopuolelle, mutta sitä ei voitane 

tutkimuksissa muutoin ohittaa tarkasteltaessa mahdollisimman monipuolisesti yksilöiden ja 

yhteisöjen kykyä uudistua, kehittyä ja voida yhä paremmin. 

 Itsemyötätuntotutkimuksen uusia suuntia organisaatioissa ovat kartoittaneet Dodson & 

Heng 2021 review- artikkelissaan Self-Compassion in organizations: A review and future 

research agenda. Olen kerännyt seuraavat tutkimukset tästä artikkelista. Laajasti ottaen 

kirjoittajat näkevät uudella tutkimuksella kolme suuntaa, joita ovat itsemyötätunnon tarkastelu 

uusien ammattialojen parissa, itsemyötätunnon yhä vahvempi organisatorinen tarkastelu sekä 

uudenlaisen prosessinomaisuutta korostavan ja eri myötätunnonlajeja yhdistävän 

itsemyötätuntoisuuden määrittely (katso luku 2.1). Kuten myös Dodson& Heng (2021) 

toteavat, itsemyötätunnon tutkimus organisaatoissa keskittyi aluksi vahvasti 

terveydenhoitohenkilöstön tarkasteluun. Tällöin on esimerkiksi tutkittu (Leary ym. 2007) 

itsemyötätunnon suojaavaa roolia terveydenhoidon myötätuntouupumuksessa ja 

työuupumuksessa sekä itsemyötätunnon vaikutusta hoitotyön ammattilaisten alttiuteen kokea 

negatiivisuutta työssä emotionaalisesti kuorimittavissa tehtävissä (Figley 2002; Lillius 2012).  

 Viime vuosina tutkimus on kuitenkin laajentunut käsittämään yleisemmin 

organisaatioita ja erilaisia institutionaalisia tasoja ja kohdistunut työpaikoilla eri 

ammattiryhmissä koettuun kärsimykseen (Dutton ym. 2014; Hazen, 2008; Kanov, 2021). 

Tällöin on havaittu (Anjum ym. 2020, Reizer 2019; Schabram & Heng 2021), että 

itsemyötätuntoa esiintyy – ja sitä tarvitaan – myös erilaisissa organisaationaalisissa 

konteksteissa terveydenhuoltoalan ulkopuolella. Näin ollen Dodson& Heng (2021, 182) 

esittävätkin, että kyseisiä terveydenhoidon alaan tutkimuslöytöjä, kuten esimerkiksi 

työuupumustutkimusta, voidaan soveltaa myös muihin organisaatioihin.  

 Työelämän kuormittavuuteen liittyen poimin seuraavaksi kyseisestä Dodsonin & 

Hengin (2021) artikkelista tutkimuksia, joissa on keskitytty itsemyötätunnon ja 

työuupumuksen kytkökseen nimenomaan terveydenhoitoalan ulkopuolelta. Rajasin esiteltävät 

tutkimukset näin, koska ne edustavat tutkimuksellisesti uusia ammattialoja, ja toisaalta 
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myöskään oma tutkimukseni ei kohdistunut terveydenhoidon ammattilaisiin, vaan teknologia-

alana toimijoihin. Erilaiset työssä jaksamisen teemat vastaavasti toistuivat myös omissa 

tutkimustuloksissani, kuten tuon esiin myöhemmin luvuissa neljä (4) ja viisi (5) ja sen vuoksi 

näin olennaiseksi keskittyä myös tässä kohden niihin. 

 Organisatorisia itsemyötätuntotutkimuksia avatessaan Dodson & Heng (2021) 

viittaavat itsemyötätunnon, stressin ja työuupumuksen kytköstä tarkastelleen van der Meulen 

ym. (2021) tutkimuksen, jossa interventiotutkimuksessa havaittiin itsemyötätunnon 

pienentävän stressin tunnetta sekä kroonistunutta henkistä ja fyysistä uupumista. Myös 

Atkinson ym. (2017) ja Hashem & Zeinoun (2020) osoittivat omissa tutkimuksissaan 

itsemyötätunnon olevan merkittävin suojaava tekijä työuupumuksen masennusoiretta vastaan. 

Vastaavasti Schabram & Heng (2021) havaitsivat, että yksilön itsemyötätuntoisuudella 

näyttää olevan vahvin ja negatiivinen suhde työuupumuksen liittyvään emotionaaliseen 

uupumukseen. Koska työuupumuksella ja itsemyötätunnolla on tutkimusten mukaan 

primäärinen suhde, niin eräät tutkijat (esimerkiksi Atkinson ym. 2017) ovat ehdottaneet, että 

vähäinen itsemyötätunto voisi olla myötävaikuttavana tekijänä työuupumuksen 

lisääntymiseen. Tähän liittyen Dodson & Heng (2021, 189) tuovat esiin vielä Spreitzer ym. 

(2012) tutkimuksen, joka on osoittanut, että työntekijän rohkaisu itsemyötätuntoisuuteen voi 

auttaa häntä työskentelemään kestävämmin ilman työuupumusta. Kaikki edellä mainitut 

tutkimukset osoittavat itsemyötätunnon harjoittamisen vahvistavan työhyvinvointia ja näin 

näen niiden tulosten kytkeytyvän vahvasti myös omaan tutkimusasetelmaani. 

 Dodson & Heng (2021) toivat esiin myös työelämää viimevuosina kuormittaneen 

pandemiatilanteen ja sen tarkastelun itsemyötätuntotutkimuksissa. Esimerkiksi Kotera ym. 

(2021) tutkivat COVID-19 vaikutuksia eri alojen työntekijöiden henkiseen terveyteen ja 

havaitsivat, että työntekijät alasta riippumatta käyttivät itsemyötätunnon harjoittamisessa 

samoja itsemyötätunnon osia. Samoin Sasaki ym. (2020) tarkastelivat itsemyötätunnon 

myönteisestä vaikutuksesta työkykyyn ja psykologiseen hyvinvointiin sekä Wong (2020b), 

joka tutki itsemyötätunnon vaikutusta COVID-19-virukseen liittyvien 

mielenterveysongelmien torjunnassa. Myös Schabram & Hengin (2021) pitkittäistutkimus, 

joka tarkasteli työuupumuksen ja itsemyötätunnon sekä muiden myötätunnon lajien sidosta, 

oli erityisen kiinnostava keskittyessään uudenlaiseen itsemyötätuntoisuuden 

prosessinomaisuutta sekä erilaisia myötätunnon lajeja yhdistelevään määritelmään. Näillä 

kaikilla tutkimuksilla näytti löytyvän myös kiinnostavia kytköksiä omiin tutkimustuloksiini, 

kuten myöhemmin esitän.  
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 Viime vuosien itsemyötätunnollisia tutkimuskohteita on ollut esimerkiksi 

itsemyötätunnon erityisyys tiimityöskentelyssä sekä johtajuuden kysymyksissä. Nämä 

tutkimukset myös sivuavat omaa tutkimusasetelmaani ja tämän vuoksi poimin niistä 

seuraavaksi muutamia esimerkkejä. Dodson ja Heng (2021) tuovat esiin Lefvebre ym. (2020) 

pitkittäistutkimuksen, jossa nähtiin, että itsemyötätunto linkittyy myönteisesti sekä yksilö- 

että ryhmätasolla sosiaaliseen turvallisuuteen. Tämä puolestaan kasvattaa tutkimuksen 

mukaan epäsuorasti ryhmätason hyvinvointia. Vastaavasti Henshall ym. (2018) tutkimus 

osoitti, että itsemyötätuntoisuudella on positiivinen suhde työntekijän muita kohtaan 

osoittamaan myötätuntoon töissä. Myös Neffin &Yarnellin (2013) tutkimus, joka tarkasteli 

tiimien kokemusta aiempien töiden linkittymisessä itsemyötätuntoon ja lisääntyviin 

kompromisseihin liittyy vahvasti omaan tutkimusasetelmaani. Se osoitti, että tiimit kokevat 

vähemmän ristiriitoja, jos niissä uskotaan itsemyötätuntoisuuden toteuttamiseen käytännössä 

olevan tärkeää. Kasvavien vaatimusten keskellä lähityöympäristön ristiriidattomuutta 

voitaneen pitää työkykyisyyttä monin tavoin vahvistavana tekijänä. 

 Itsemyötätunnon vaikutuksia osana laajempaa hyvinvoinnin tutkimusta toivat esiin 

myös Egan, O´Hara, Cook & Mantzes (2021) artikkelissaan Mindfulness, self-compassion, 

resiliency and wellbeing in higher education: a recipe to increase academic performance. 

Artikkelissa kuvataan tutkimusta akateemisten opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvien asenne- 

ja persoonallisuuskonstruktioiden välisissä suhteissa ja selvitetään niiden yhteyttä 

opiskelijoiden akateemisiin tuloksiin. Tutkimuksessa opiskelijoilta mitattiin tietoisuustaitoja, 

itsemyötätuntoa, joustavuutta, viivyttelyä, tulevaisuuden seurausten huomioimista, 

itsekritiikkiä ja sosiaalista vertailua. Tämän	tutkimuksen tulokset osoittivat, että paremman 

akateemisen suorituskyvyn ja korkeamman joustavuuden, tietoisuuden, itsemyötätunnon ja 

näistä kasvavien seurausten välillä on selkeä yhteys ja vastaavasti esimerkiksi viivyttelyä 

esiintyi vähemmin. Näin ollen tutkijat esittävät, että akateemista suorituskykyä voidaan 

parantaa tarjoamalla näitä elementtejä asianmukaisilla interventioilla, jotka ovat 

käyttäjäystävällisiä, edullisia ja jotka voidaan sisällyttää olemassa olevaan opiskelijoiden 

oppimiseen. Tällöin tarkoituksena on tukea ja vahvistaa laajasti opiskelijoiden selviytymis- ja 

elämäntaitoja. Koska kyseinen tutkimus löysi akateemisten taitojen vahvistumista, tarjoaa se 

olennaista tietoa myös tällä omalle tutkimukselleni akateemisesti koulutettujen työntekijöiden 

ja heidän itsemyötätuntokokemuksien ja itsemyötätuntopuheen parissa. 

 Kotera ja Van Gordon (2021) käsittelevät puolestaan systemaattisessa review-

artikkelissaan Effects of Self-Compassion. Training on Work-Related Well-Being 

itsemyötätunnon harjoittamisen vaikutuksista yleisemmin työhyvinvointiin. Artikkeli koostui 
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kymmenestä (10) aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta, jotka kaikki raportoivat myönteisiä 

vaikutuksia itsemyötätunnon harjoittamisen ja työhyvinvoinnin välillä. Kyseiset tutkimukset 

oli tehty hoito ja kasvatusalan työntekijöille läntisissä maissa. Näin ollen artikkeli (2021, 11) 

nostaa tulevaisuuden tutkimuskohteiksi myös muut ammattialat ja erilaiset organisaatiot sekä 

toisaalta Aasian maat, niiden kulttuurisen erilaisuuden vuoksi. Tutkimusalan laajentaminen 

monenlaisiin ammattiryhmiin ja eri kulttuuri taustoihin nähdään artikkelissa (2021, 10–11) 

myös olennaiseksi, koska tutkimus on osoittanut, että yksilöt kokevat itsemyötätunnon 

rakennetta kohtaan epäluuloa ja itsemyötätunto voidaan käsitteenä sekoittaa esimerkiksi 

itsesääliin, kuten tuo esiin Kotera ym. (2019b). Näkökulma osoittautui tärkeäksi myös omassa 

tutkimusastelamassani ja palaan siihen tulosten esittelyn yhteydessä myöhemmin. 

 Laajasti ottaen Kotera ja Van Gordon (2021) asemoivat tämän työelämässä tapahtuvan 

itsemyötätuntotutkimuksen positiivisen psykologian toiseen aaltoon (PP 2.0). Erotukseksi 

ensimmäisestä aallosta he esittävät tutkimuksen kohdistumisen yksilön, organisaation ja 

yhteiskunnan keskinäiseen kommunikointiin niin, että myös ihmisyyden pimeän puoli on 

siinä mukana. Näin kaikilla tunteilla on positiivinen merkitys hyvinvoinnin kannalta 

(Vanderheiden ja Mayer, 2017), eikä toisen aallon positiivinen psykologia näe ihmisyyden 

pimeää puolta ongelmana, vaan tunnustaa sen välttämättömyydeksi (Wong 2020a), joka 

liittyy elämän mielekkyyden kokemiseen (Wong 2011b, 2012). Kotera & Van Gordon 

kirjoittavat viitaten Wongin (2017a) tutkimukseen,	että positiivisen psykologian toisen aallon 

tutkimuksissa keskitytään sekä yksilölliseen hyvinvointiin että laajempaan ihmiskuvaan sen 

sijaan, että keskityttäisiin pelkästään yksilölliseen onnellisuuteen ja menestykseen. Tällainen 

eri puolia sisäänsä sulkeva kuva ihmisestä on myös tämän tutkimuksen perustana ja se näkyy 

tutkimuksessani myöhemmin myös tulosten esittelyssä. Näin ollen sen nostaminen esiin tässä 

kohden oli tärkeää. 

 Buddhalaisen uskontopsykologian tutkija Barry Tse (2022) on tuonut esiin myös 

kriittisiä äänenpainoja liittyen tietoisuustaitojen (mindfulness) harjoittamiseen läntisissä ja 

itäisissä kulttuureissa artikkelissaan Questioning the Universality of Mindfulness-Based 

Programs: Reflections from a Self-Construal Perspective. Hän (2022, 5–6) kirjoittaa, että 

tietoisuustaitojen harjoittamisen tutkimuksessa on syytä ottaa huomioon myös kulttuuriset 

tekijät, kuten esimerkiksi kulttuurisesti määrittynyt käsitys itsestä ja sen rakenteesta. Tse 

huomioi, että länsimainen ihminen rakentaa minuuttaan itsenäisyyden ja riippumattomuuden 

ajatukselle, kun taas idän perinteessä lähtökohtaisesti jo itse minuuden käsitettä ei samassa 

mielessä ole, ja lisäksi yksilön riippuvuus toisista ihmisistä nähdään hyvänä, elämän 

kokonaisuuteen kuuluvana asiana. Tse (2022, 6) tarkastelee artikkelissaan erityisesti 
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tietoisuustaitojen harjoittamista, mutta liittää niihin kirjoituksessaan myös itsemyötätunnon 

harjoittamisen sen sisältämän jaetun ihmisyyden elementin kautta. Hän kirjoittaa, että myös 

tässä tarkastelussa on syytä huomioida itäisen ja läntisen kulttuurin ero liittyen jaettuun 

ihmisyyteen ja esimerkiksi siinä ilmenevään keskinäiseen riippuvuuteen. Myös omissa 

tutkimustuloksissani näin tarpeelliseksi tarkastella kulttuurisia kytköksiä 

itsemyötätunnollisessa puheessa ja itsemyötätunnon kokemuksessa. Tulen sivuamaan 

riippuvuuden ja itsemyötätunnon kytköstä ammatillisessa kontekstissa. Samalla näen 

olennaiseksi tarkastella kriittisesti ja mahdollisimman monipuolisesti myös itsemyötätunnon 

määrittelyä, sen kulttuurisidoksisuutta ja sen vaikutuksia sekä itsemyötätunnon kokemiseen, 

mutta myös tämän kokemisen tutkimukseen. 

 

2.5 Työelämään lisää itsemyötätuntoa vai itsetuntoa? 
Poimin seuraavat tutkimukset vielä erikseen esittelyyn, koska ne avaavat 

itsemyötätuntoisuuden harjoittamista työhyvinvoinnin ja kilpailukykyisyyden näkökulmasta 

olennaisella tavalla. Näin ajattelen niiden löydöksillä olevan merkitystä erityisesti tässä 

tutkimuksessa tarkasteltavana olevalle globaalille toimijalle.  

 Viime vuosikymmeninä moniin työkyvyn – ja erityisesti kilpailukyvyn – 

ylläpitämisen kysymyksiin on tutkimuksissa pyritty vastaamaan korostamalla yksilön 

itsetunnon merkitystä. Tätä ajattelutapaa on kuitenkin alettu haastaa ja vaihtoehdoksi 

(esimerkiksi Neff & Vonk 2009) on tarjottu itsemyötätuntoista tapaa ajatella. Tämä on 

ajatuksia herättävää, sillä – kuten Neff & Vonk (2009, 29) toteavat viitaten Crocker & Park 

(2004) tutkimuksiin – itsetuntoa on perinteisesti pidetty yhtenä olennaisena tekijänä 

menestykselle ja kansainvälisen kilpailukyvyn paranemiselle. On kuitenkin merkillepantavaa, 

että tutkimuksessa (2009, 35) havaittiin itsemyötätunnon ennustavan vakaampia tunteita 

itsearvostuksessa kuin itsetunto. Itsemyötätunto on myös vähemmän riippuvainen ulkoisista 

tekijöistä. Havaittiin myös, että itsemyötätunto korreloi vähemmän sosiaalisen vertailun, 

julkisen itsetunnon, murehtimistaipumuksen ja vihaisuuden kanssa kuin itsetunto. Korkea 

itsemyötätunto myös ohjaa yksilöä tuntemaan yhteyttä toisten ihmisten kanssa. Samoin 

tutkimus (2009, 35–37) näytti, että itsemyötätuntoinen henkilö kestää enemmän sisäisiä 

kognitiivisia ristiriitoja. Näin ollen ajattelen, että tutkimuksen löydöt olisi hyvä huomioida 

laajasti yhteiskunnan eri osa-alueille, tilanteissa, joissa kehitettään erilaisten toimijoiden 

työhyvinvointipalveluja ja rakennetaan yhä paremmin voivia työyhteisöjä. 
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 Kyseinen itsemyötätuntoa ja itsetuntoa vertaileva tutkimus (2009, 41–43) toi esiin 

myös yksilön hyvinvoinnin näkökulman sen, että itsemyötätuntoinen ihminen on onnellinen, 

optimistinen ja myönteinen, koska hän ”arvostelee itseään myönteisesti”. Tällöin myönteiset 

tunteet eivät itsemyötätuntoisella yksilöllä rakennu ”myönteisen tuomion” varaan, ja tämä 

puolestaan vaikuttaa siihen, että myöskään tunteet omasta itsestä eivät vaihtele niin paljon 

kuin korkean itsetunnon omaavilla henkilöillä. Näin ollen tutkimus esittää itsemyötätunnon 

eduksi psyykkisen joustavuuden lisääntymisen sekä vertailuhakuisuuden ja narsismin 

vähenemisen. Kaikki edellä mainitut tutkimustulokset on nähtävissä yksilöllistä 

työhyvinvointia edistävinä osatekijöinä ja samalla tekijöinä, joita globaalina toimijana 

pysyminen edellyttää. Näin niillä voi nähdä vaikutussäteitä omassa tutkimuksessani 

tarkastelussa olevaan kansainväliseen toimijaan. 

 Tulevana tutkimussuuntana tutkijat (2009, 45–46) näkevät muun maussa sen, että 

itsemyötätuntotutkimuksen tulee käyttää laajasti erilaisia metodeja. Samoin tulee vielä 

selkeämmin huomioida, että yksilön identiteetin ja sen arvion tutkimusta tulee laajentaa 

koskemaan yksilön ympäristöä, jota hän jakaa toisten ihmisten kanssa. Lisäksi tässä tulee 

huomioida kulttuuristen erojen vaikutus. Näihin löytöihin palaan tarkemmin luvuissa neljä 

(4.2) ja viisi (5.2), kun peilaan niitä vasten omia tuloksisiani itsemyötätunnon kokemuksesta, 

itsemyötätuntopuheesta ja työyhteisön itsemyötätuntoisuuden kokemuksesta. 

 Myös tuoreessa tutkimuksessa (Pandey, Kumar Tiwari, Parihar& Kumar Rai, 2021) 

tarkasteltiin itsemyötätunnon ja itsetunnon risteämistä. Tällöin tutkijat havaitsivat, että 

itsetunnon, positiivisen itsemyötätunnon ja hedonisen ja eudaimonisen hyvinvoinnin välillä 

oli merkittäviä positiivisia korrelaatioita. Tässä tarkastelussa oli kiinnostavaa, uutta ja 

merkillepantavaa itsemyötätunnon jaottelu positiiviseen ja negatiiviseen. Aiemmin 

tutkimuksissa kyseinen jaottelu on suunnattu lähinnä itsetuntoon. Ajattelen, että tämä 

molempien ilmiöiden avaaminen laajasti, niiden sisältämien sekä positiivisten että 

negatiivisten tekijöiden ottaminen mukaan avoimeen tarkasteluun on ensiarvoista, jotta 

ymmärrys sekä itsemyötätunnon ilmiöstä että sen suhteesta itsetuntoon kasvaa. 

 Jaotteluun liittyen tutkijat (2021) löysivät, että negatiivisella itsetunnolla oli pieniä 

positiivisia korrelaatioita molempien tutkimuksessa käytössä olevien hyvinvointimittareiden 

kanssa. Vastaavasti itsetunto ja positiivinen itsemyötätunto loivat merkittäviä heijastuksia 

sekä hedoniselle että eudaimoniselle hyvinvoinnille ja negatiivinen itsemyötätunto ei 

vaikuttanut näin. Tämä koski sekä hyvinvoinnin sosiaalista että sen psykologista puolta. Näin 

ollen positiivisen itsemyötätunnon nähtiin osoittavan vahvempaa tulosta molempiin edellä 

kuvattuihin hyvinvointimittauksiin verrattuna itsetuntoon. Koska kyseinen tutkimus on vielä 
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sangen tuore ja koska sen tulokset viittaavat selkeästi uusien tarkempien ja 

yksityiskohtaisempien tutkimusten tarpeeseen, tutkijat toteavat, että sekä itsetunnon että 

itsemyötätunnon tutkimista on myös tulevaisuudessa jatkettava. Myös oman 

tutkimusasetelmani rakentumiseen on vaikuttanut ajatus siitä, että itsetunnon ja 

itsemyötätunnon analyyttinen, vertaileva ja avoimesti ilmiöiden eri osatekijäitä lähestyvä 

tarkastelu on olennaista rakennettaessa yksilöiden ja yhteisöjen kokonaisvaltaista 

hyvinvointia. 
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3 Tutkimuksen toteutus 

3.1  Tutkimustehtävä  
Huomioiden aiemman tutkimuksen ja niiden esiin tuomat tutkimustarpeet halusin 

tutkimuksessani syventyä osallistujien itsemyötätuntopuheeseen ja kokemuksiin 

itsemyötätunnosta itsemyötätuntokoulutuksen äärellä. Tällöin tarkastelin osallistujien 

itsemyötätuntopuhetta ja suhdetta itseen sekä toisaalta työntekijän ja työyhteisön koettua 

suhdetta itsemyötätuntoisuudessa. Näin päädyin kolmeen tutkimuskysymykseen: 

1. Miten itsemyötätuntokoulutukseen osallistujat kokevat itsemyötätuntonsa muuttuneen 

koulutuksen vaikutuksesta? 

2. Millaisena osallistujat kokevat oman itsemyötätuntoisuutensa ja työyhteisönsä välisen 

suhteen ennen koulutusta ja sen jälkeen? 

3. Kuinka osallistujat kokevat koulutuksen jälkeen voivansa itse vaikuttaa työyhteisönsä 

itsemyötätuntoisuuteen? 

Tutkimuskysymyksiä on kolme ja näin ne voisivat avautuvat teemoiltaan myös sangen 

laajoiksi, mutta haluan niiden muotoilun avulla nimenomaan kohdistaa tarkastelua 

itsemyötätuntokoulutuksen osallistujien itsemyötätuntopuheeseen ja kokemuksiin omasta ja 

työyhteisön itsemyötätuntoisuudesta koulutuksen äärellä. 

 Erityisesti ensimmäinen tutkimuskysymys eli tutkimuksen ajan vahvasti. Alun perin 

tutkimuksessa tarkoituksena oli vielä voimakkaammin painottaa koulutuksen koetun 

vaikutuksen suhdetta itsemyötätunnon muutokseen, mutta aineistoa analysoidessani 

huomasin, että tätä osaa tutkimustehtävästä on syytä katsoa laajemmin. Näin otin tarkasteluun 

mukaan osallistujien itsemyötätuntopuheen laveammin ymmärrettynä. Samalla halusin 

kuitenkin pitää tutkimustehtävässä mukana myös sekä muutoksen että vaikutuksen 

kokemuksen tarkastelun, sillä myös niiden kautta valottui olennaista tietoa itsemyötätunnon 

kokemuksesta, kuten tuon esille tulosten esittelyn yhteydessä luvuissa neljä (4) ja viisi (5).  

 Tutkimuksessa tarkasteltavana oleva koulutus tapahtui verkossa, ajoittui syksylle 2021 

ja oli tutkimusperustaiseen koulutukseen ja työyhteisöjen konsultointiin keskittyvän 

CoHumans Oy:n järjestämää. Kyseinen koulutus oli suunnattu yksityiselle yritykselle, joka on 

johtavia tieto-ja kommunikaatio tekniikan yrityksiä maailmassa. Globaalisti yrityksellä on 

työtekijöitä verkkosivun mukaan yli 90000, joista Euroopassa noin 35000. Kaiken kaikkiaan 
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yritys toimii yli 180 maassa. Koko yrityksen vuoden 2021 liikevaihto oli 232 314 miljoonaa 

kruunua ja kuluneen vuoden (2021) koko vuoden tulos oli 31 780 miljoonaa kruunua. 

Globaalilla yrityksellä on ollut toimintaa Suomessa vuodesta 1918 alkaen ja työtekijöitä 

Suomessa on noin 800. Kyseinen koulutus oli suunnattu yrityksen Suomessa toimivalle 

osalle. 

 Yritys on tutkimuksen näkökulmasta mielenkiintoinen monesta syytä. Yrityksen 

työntekijät ovat suurelta osin koulutustaustaltaan teknologia-alan osaajia, mutta toisaalta 

yrityksen arvoissa on vahva humanistinen painotus. Tämä näkyy muun muassa yrityksen 

verkkosivuilla, joilla arvoiksi mainitaan ammatillisuuden ja sinnikkyyden lisäksi, kunnioitus 

ja rehellisyys. Koulutukseen osallistujat olivat kaikki yrityksen työntekijöitä, mutta he 

työskentelevät yrityksessä hyvin erilaisissa tehtävissä. Toimenkuvien kirjo oli laaja; osa 

työntekijöistä tekee tietoteknistä työtä, osa valmentaa tietoteknisen työn ohella omaa tiimiään 

ja osan toimenkuva koostuu pelkästään valmennuksesta. 

 Myös yrityksen organisaatio tarjoaa työntekijän ja työympäristön itsemyötätunnon 

kokemuksen tutkimukseen kiinnostavan ympäristön, sillä yrityksen voi rakenteensa puolesta 

katsoa edustavan uutta yrityskulttuuria (Luukka 2020, 22–24). Organisaatio rakentuu 

tiimeistä, jotka verkostoituvat edelleen yhteisöiksi, joissa hyödynnetään valmentavaa 

johtajuutta (Luukka 2020, 116–117; Martela & Jarenko 2016, 198–200) tai valmennetaan 

omaa tiimiä valmennuksellisella otteella (Hawkins & Smith 2006; Carlsson & Forssell 2012, 

35; Ristikangas. & Ristikangas 2010). Nämä toimenkuvat kysyvät työntekijöiltä kasvavassa 

määrin tunnetaitoja (Rantanen, Leppänen& Kankaanpää 2020; Maamari & Majdalani 2017; 

Rantanen 2015; Sydänmaanlakka 2003; Goleman ym. 2002.), jollaisiksi myös myötätunto ja 

itsemyötätunto voidaan katsoa. Tämä on myös syy, miksi itsemyötätuntokoulutuksen 

vaikutuksen kokemusta on juuri tässä toimenkuvien moninaisuudessa erityisen 

mielenkiintoista tarkastella. 

 Organisatorisen rakenteen lisäksi koulutuksen tekee tutkimuksellisesti kiinnostavaksi 

myös se, että itsemyötätuntokoulutusta ei ole tutkittu yhteisössä oppimisen kontekstissa. 

Aiempi tutkimus (esimerkiksi Neff, Kirkpatrik & Rude 2007; Leary ym.2007; Neff, Hsich & 

Dejitterat 2005; Neff 2003b) on kohdistunut yksilöön sekä toisaalta organisaatiotutkimusten 

puolella tutkittaessa yhteisöjä (esimerkiksi Dodson & Heng 2021; Egan, O´Hara, Cook & 

Mantzes 2021; Schabram & Heng 2021; Kotera ja Van Gordon 2021) painotus on ollut 

yhteisöjen itsemyötätunnon ja hyvinvoinnin kytköksen tarkastelussa, ei niinkään 
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itsemyötätunnon harjoittamisen prosessin yhteisöllinen kokemus. Kyseinen Co-Learning Self-

Compassion- koulutus pohjaa kuitenkin yhdessä ja yhteisössä oppimisen ajatukseen, jolloin 

yksilön prosessi koulutuksessa elää ja saa vaikutteita yhteisöön kuulumisen ja yhteisössä 

tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta. Omassa tutkimusasetelmassani kyseessä ei ole 

kuitenkaan ole oppimisen tai kyseisen koulutuksen tarkastelu sinänsä, vaikka ne sivuatkin 

aihetta, vaan rajaan huomion nimenomaan itsemyötätunnon kokemukseen työntekijän ja 

hänen työyhteisönsä suhteessa sellaisena kuin se näyttäytyy kyseisen 

itsemyötätuntokoulutuksen äärellä. 

 Tarkasteltavana oleva koulutus sisälsi kolme verkkotapaamiskertaa, yhden 

videojohdanto itsemyötätunnosta sekä yhden loppupalautetapaamisen. Yleiskatsaus 

koulutuksen rakenteesta ja sisällöstä on tutkimuksessa liitteenä. Verkkotapaamisten lisäksi 

jokaiseen koulutuskertaan kuului yksi tai kaksi lyhyttä kirjallista tehtävää. Aiheita 

koulutuksissa olivat tutustuminen itsemyötätuntoilmiöön, itsemyötätunto ja työelämä sekä 

viimeisellä tapaamiskerralla itsemyötätuntoon johtaminen. Koulutus oli tutkimusperustaista ja 

se rakentui myötätunto - ja itsemyötätuntotutkimuksien pohjalta. Koulutuksessa oli käytössä 

Howspace- verkkotyöskentelyalusta. Koulutuksessa tavoitteet oli listattu esitemateriaalissa 

seuraavasti: ”Koulutukseen osallistuja ymmärtää omat vahvuutensa ja haasteensa 

itsemyötätuntoon liittyen, saa työvälineitä ja käytänteitä, jotka kasvattavat itsemyötätuntoa, 

koulutus synnyttää ryhmässä oivalluksia itsemyötätuntoa edeltävistä tekijöistä sekä luo 

käytännöllisiä ideoita, kuinka itsemyötätuntoa voi vahvistaa. Samalla koulutus tarjoaa 

vertaistukea ja rakentaa työvälineitä itsemyötätunnon jokapäiväiseen käyttöön.” 

 

3.2 Tutkimusaineisto ja tutkimusote 
Tutkielmassa aineistoina käytetiin Co-Learning Self-Compassion itsemyötätuntokoulutukseen 

2021 osallistujien kirjallisia tehtäviä, kolmen informantin puolistrukturoituja haastatteluja 

sekä CoHumans Oy:n teettämiä koulutuksen alku- ja loppukyselyjä. Tutkimus oli laadullinen 

eli kvalitatiivinen tapaustutkimus (Eskola & Suoranta 2000), sillä sen tavoitteena oli kuvata 

tapahtumaa tai ilmiötä, hahmottaa ja ymmärtää toimintaa sekä luoda ilmiölle teoreettisesti 

mielekästä tulkintaa. Tavoittelin tutkimuksella tapauskohtaisesti yksilöllisen ja yhteisöllisen 

itsemyötätuntokokemuksen syvenemistä, en suoraan yleistettävää tietoa (Sarajärvi & Tuomi, 

2009, 65–68). Tarkastelin tutkimusaineistona olevia osallistujien kirjallisia tehtäviä ja 

informanttien haastatteluja tutkimuksessa kertomuksina itsemyötätuntotyöskentelystä ja 
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itsemyötätuntokoulutuksen annista. Valitsin narratiivisen tutkimusotteen, koska halusin 

syventyä nimenomaan yksilöiden yhteisössä luomiin kertomuksiin itsemyötätunnosta sekä 

heidän itsemyötätuntopuheeseensa ja ymmärtää näissä heidän itse antamia merkityksiään 

(Hänninen 2003, 125). Osallistujien kokemuksia itsemyötätuntokoulutuksen vaikutuksesta 

tarkasteltiin ”todellisuuden tuottajina ja välittäjinä”, kuten myös Heikkinen (2002a, 185) asian 

ilmaisee. Ontologisesti tarkasteltuna tarinat nähtiin tässä tutkimuksessa ilmiönä, jossa 

elämällä ja siitä kerrotulla tarinalla on vahva ja kiinteä rakenteellinen yhteys (Hänninen 2003, 

24). Näin todetessaan Hänninen viittaa myös Carrin (1986) ja Heideggerin (1927/1978) 

ajatukseen, joiden mukaan kerrotuista tarinoista ilmenee elämän itseensä sisältyvä rakenne. 

Tutkimuksessa ajatellaan – kuten myös Hänninen (2003, 40) ilmaisee Brunerin (1986) 

ajatuksiin vedoten – että elämän ja tarinan välille hahmottuu eräänlainen kaksoismaisema, 

joka muodostuu sekä reaalisista tapahtumista että toimijoiden intentioista ja tunteista. Tämä 

tarinan ja elämän välinen vuorovaikutus on myös tutkimukseni metodologisena 

pohjaolettamuksena.  

 Kertomusten tutkimiselle on luonteenomaista kielellisten tai muiden symbolisten 

kokonaisuuksien tarkastelu, jolloin tarkasteltavana voi olla joko kerrontatapahtuma tai valmis 

”tuote” (Hänninen 2003, 30–31). Tässä tutkimuksessa aineistona olevat vastaukset ja 

haastattelut nähdään kerrontatapahtumina ja yksilöllisesti kehkeytyvänä 

itsemyötätuntopuheena. Laajasti ottaen narratiivinen tutkimusote tukeutuu tarinan 

määritellyssä aristoteeliseen ajatukseen tarinan alusta, keskikohdasta ja lopusta, juonesta sekä 

ajallisestä etenemisestä. Toisaalta tarinaa on mahdollista katsoa myös väljemmin 

narratiivisuutta tulkiten, jolloin tarkastelu käsittää kaikkea kerronnallista aineistoa (Heikkinen 

2002a, 189–190). Tässä tutkimuksessa hyödynnetään kyseistä väljempää narratiivisuuden 

tulkintaa.  

 Tarkastelin tässä tutkimuksessa osallistujien itsemyötätuntokokemuksen lisäksi 

koulutuksen vaikutuksen kokemusta nimenomaan siitä näkökulmasta, kuinka koulutuksen 

koettiin siirtyvän työelämän arkeen ja tavoitteeni oli tällöin ymmärtää syvemmin 

itsemyötätuntokoulutuksen yksilöllisen ja yhteisöllisen suhteen eri osatekijöitä. Koettu 

vaikutus ymmärrettiin tässä tutkimuksessa soveltaen Oulujärvi ja Perä-Rouhun (2000, 18–20) 

esittämää kolmen tason mallia. Mallissa vaikutus nähdään syy-seuraussuhteiden 

havainnointina, sen hahmottamisena, miten ja missä järjestyksessä asiat etenevät. Mallin 

mukaisesti ensin tarkastellaan tapahtumaketjuja, joilla tavoitellaan muutoksia osallistujien 

toiminnassa, sitten havainnoidaan oppimisesta, uusien tietojen ja taitojen hankkimista 
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projektin aikana ja kolmanneksi hahmotetaan vaikutusta oppimisen näkyväksi tekemisenä, 

niiden tulosten levittämisenä ja tuotteistamisena. Nämä kaikki vaikutuksen tasot olivat 

nähtävissä myös omassa tutkimusasetelmassani, vaikkakin sen tutkimuksellinen painopiste 

asettuu edellä mainitun jaottelun mukaisesti erityisesti ensimmäiselle (muutokset osallistujien 

toiminnassa) ja toiselle (uusien tietojen ja taitojen hankkiminen) tasolle. Koulutuksen 

”tuloksina” – mallin kolmas taso– pidettiin tässä tutkimuksessa kokemusta koulutuksen 

jalkautumista osallistujan arkeen. Tällöin tarkasteltiin vaikutuksia, joita 

itsemyötätuntokoulutukseen osallistujat kuvasivat itsessään ja työyhteisössään tapahtuneen. 

 Kirjalliset tehtävät sekä molemmat kyselyt esitettiin tutkijalle valmiiksi 

pseudonymisoituina, eikä niistä ollut havainnoitavissa vastaajaan ikää, sukupuolta, 

työtehtävää tai asemaa organisaatiossa. Esittelen seuraavaksi ensin aineiston kirjallisen osan, 

jonka jälkeen siirryn haastatteluosa kuvaukseen. Lopuksi kuvaan vielä koulutuksen 

itsemyötätuntotyövälineet. Ne eivät olleet tutkimukseni kohde suoraan, mutta muodostivat 

olennaisen osan tutkimustulosta, kuten myöhemmin esitän, joten näen niiden esittelyn 

olennaiseksi sekä tutkimustehtävän että tutkimustulosten ymmärtämisen kannalta. 

 

3.2.1 Kirjallinen aineisto 

Aineiston kirjallisen osuus muodostui osallistujien tehtävistä sekä ennakko- ja jälkikyselystä, 

jotka esittelen seuraavaksi. Tehtäviä kerättiin ennakkokysely mukaan lukien neljästi 

koulutuksen aikana ja haastattelut sekä koulutuksen jälkikysely tehtiin noin kolme (3) 

kuukautta koulutuksen päätyttyä. Ennakko- ja jälkikysely sisälsivät määrällisiä kysymyksiä, 

jonka avulla haettiin yleiskäsitystä koulutukseen osallistuvien kokemuksista työympäristön ja 

itsemyötätuntoisuuden sidoksesta sekä sen mahdollisesta muutoksesta. Näiden kysymysten 

määrällisestä luonteesta huolimatta tutkimusote oli koko tutkimuksen ajan laadullinen.  

 Tutkimuksen ennakkokyselyllä haettiin vastausta siihen, millaisena osallistuja kokee 

työpaikkansa ja itsemyötätuntoisuuden vaikutussuhteen, kysymällä, kuinka paljon koet 

voivasi vaikuttaa työympäristöösi siinä mielessä, kuinka hyvin se tukee siellä työskentelevien 

henkilöiden itsemyötätuntoa? (ks. Taulukko 1.) 
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1 2 3 4 5 Average Median    
0 % 0 % 33,4 % 33,3 % 33,3 % 4 4    
 

Taulukko 1. CoHumans Oy:n 2021 teettämä ennakkokysely ennen koulutusta. How 

much do you feel you can affect your work environment, in terms of how well it 

supports self-compassion of the individuals working there? (1=not at all, 5= very much) 

 

 Tähän samaan aiheeseen palattiin myös CoHumans Oy:n teettämässä koulutuksen 

jälkikyselyssä (ks. Taulukko 2. ja Taulukko 3.) Kyselyt toteutettiin verkkokyselyinä ja se 

muodostuivat sekä numeerisista kysymyksistä (asteikolla 1–5) että yhdestä avoimesta 

kysymyksestä. Numeerisessa osassa kysyttiin: oliko koulutus lisännyt ymmärrystä omien 

vahvuuksien ja heikkouksien suhteesta itsemyötätuntoisuuteen, oliko se lisännyt keinoja 

uusien itsemyötätuntoa esittelevien ajatusten käytäntöön soveltaminen omassa 

työympäristössä, oliko kokemus vertaiskeskusteluista ollut itselle oivalluksia lisäävä, oliko 

koulutus lisännyt tietoa itsemyötätunnosta sekä olivatko koulutuksen valmennusmetodit 

toimivia itselle. Kyselyn avoimessa osassa pyydettiin osallistujia kertomaan kokemuksia siitä, 

mikä koulutuksessa onnistui, mitä siinä voisi parantaa sekä yleisiä terveisiä CoHumans Oy:n 

kouluttajille. 

n = 3

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
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I gained new understanding about my own strengths and challenges 
regarding self-compassion. 4,0  

 

     

I gained new ideas on how to promote self-compassion in practice in my 
own work environment. 4,3      

The peer-to-peer discussions were insightful to me. 4,0      

The informative contents (i.e. mini lectures) provided by team 
CoHumans were relevant to me. 4,6      

The methods of the coaching worked well for me. 4,1      
Taulukko 2. CoHumans Oy:n 2022 teettämä verkkokysely 

koulutuksen jälkeen. N=7.   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

Taulukko 3. CoHumans Oy:n 2022 teettämä verkkokysely koulutuksen jälkeen. N=7. 

 

 Koulutuksen kirjallisten tehtävien ensimmäinen kysymys oli: Ajattele kokemustasi 

työkalujen käytöstä. Kuinka se vaikutti sinuun? Koulutuskerran toisena kysymyksenä oli: 

Kuinka voisit hyödyntää omaa kokemustasi työnkalujen käytöstä työyhteisössäsi? Seuraavalla 

tapaamiskerralla tarkasteltiin edelleen itsemyötätuntotyökalun yhteisöllisen käytön tarkastelua 



25 
 

ja kysyttiin: Ajattele kokemustasi työkalujen käytöstä. Millaisia vaikutuksia, tunteita ja 

reaktioita huomasit toisissa? Koulutuskerran toisena kysymyksenä oli: Kuinka voisit 

hyödyntää omaa kokemustasi tai itse työnkalua työyhteisössäsi? Viimeisellä tapaamiskerralla 

jatkettiin edelleen itsemyötätuntotyökalun yhteisöllisen käytön tarkastelua ja kysyttiin: 

Ajattele kokemustasi työkalujen käytöstä. Millaisia vaikutuksia, tunteita ja reaktioita 

huomasit toisissa? Näiden edellä esitettyjen tehtävien vastuksien tarkastelun kautta etsin myös 

omassa tutkielmassani vastauksia tutkimuskysymyksiini. 

 

3.2.2 Haastatteluaineisto 

Haastattelut toteutettiin Teams-istuntoina verkossa joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022. 

Haastatteluista kaksi (2) kesti 60 minuuttia ja avaininformantin haastattelu 90 minuuttia. 

Litteroitua tekstiä on 56 sivua ja se talletettuna tutkijan koneella, josta se voidaan tarpeen 

mukaan tarkastaa. Haastattelut (haastattelurungot liitteenä) toteutettiin puolistrukturoituina 

haastatteluina. Tapa valittiin, koska se nähdään toimivana haastatteluhetkissä, joissa aiheet 

ovat henkilökohtaisia ja sävyltään herkkiä, ja joissa tarkastelu kohdistuu arvostuksiin ja 

ihanteisiin (Metsämuuronen 2008, 41). Avaininformantin haastattelulla on tutkimuksessa 

moninainen rooli; sen avulla taustoitettiin tutkimusasetelmaa ja kerättiin laajemmin tietoa 

yrityksen työhyvinvointikulttuurista sekä syvennettiin kyseisen työntekijän yksilöllistä 

kokemusta koulutuksen vaikutuksesta. Kaksi muuta koulutukseen osallistujaa valittiin eri 

puolilta organisaatiota, jotta käsitys koulutuksen vaikutuksen kokemuksesta olisi 

mahdollisimman monipuolinen ja käsittäisi laajan yrityksen erilaisia osia.  

 Aiheina haastattelussa olivat osallistujan kokemus itsemyötätunto ilmiöstä ja 

itsemyötätuntoisuuden mahdollisesta muutoksesta koulutuksen aikana, kokemus koulutuksen 

vaikutuksesta koulutuksen aikana sekä sen päätyttyä, kokemus itsemyötätuntotyökalujen 

käytöstä sekä kokemus yhdessä oppimisesta työkavereiden kanssa koulutuksen aikana. 

Vaikka haastelussa painotetiin kyseisiä teemoja, pyrittiin niissä myös avoimeen ja joustavaan 

reagointiin haastateltavien itsensä esiin tuomien käsitteiden ja teemojen suhteen, kuten 

Hyvärinen (2017, 22) tiivistää viitaten Josselsonin (2013) ja Kvalen (2007) pohdintoihin 

tutkimushaastattelun onnistumisesta.  

 Aineisto raportoidaan teemoiteltuina tyyppikertomuksina ja sen mukaan kuin sen 

katsotaan olevan tutkimustulokselle olennaista, myös koulutuskerta tuodaan esiin. Tämän 

tutkimuksen tekijä ei itse ollut mukana koulutustapaamisissa, eikä vastannut koulutuksessa 
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esillä olleiden tehtävien ja kyselyiden lopullisesta muodosta, mutta osallistui niiden 

ideoimiseen. Tutkielman ohjaaja, joka on CoHumans Oy: osakas, osallistui myös 

kommenteillaan kyseisten tehtävien ideointiin, mutta ei ollut koulutuksessa muutoin 

osallisena. 

 

3.2.3 Itsemyötätuntotyökalut 
Koska koulutuksen sisältöä ja sen tiedollista antia ei nähdäkseni voida rajata pois 

tutkimustehtävästä, jossa tarkastellaan koulutuksen koettua vaikutusta, näen seuraavaksi 

tarpeelliseksi tässä kohden esitellä koulutuksessa mukana olleet itsemyötätuntotyökalut. 

Niiden vahvaan painottumiseen tuloksissa palaan tulosten esittelyn (luvut 4 ja 5) yhteydessä. 

 Koulutuksen alusta lähtien osallistujille esiteltiin erilaisia itsemyötätuntotyökaluja, 

joiden tarkoituksena oli lisätä osallistujien tietämystä itsemyötätunnosta ja tarjota 

apuvälineiltä tämän tiedon soveltamiseen. Koulutuksen itsemyötätuntotyökaluja olivat: jo-

tehdyt työt lista, itsemyötätuntopäiväkirja, itsemyötätunto jarru, itsemyötätunto sankari, 

kuinka kohtelen työkavereita- kuinka kohtelen itseäni? -harjoitus sekä ystävällisyyden viljely 

itseä kohtaan hankalissa sosiaalisissa tilanteissa-harjoitus. 

 Työkalujen rakentumisessa ja niiden käytön suunnittelussa toteutettiin koulutuksen 

yhdessä oppimisen (co-learning) ajatusta ja työkaluja ideoitiin yhdessä koulutukseen 

osallistuvien kanssa. Tällöin pyrittiin sekä osallistujien itsemyötätunnon aktiiviseen käyttöön 

että muodostamaan sellaisia työkaluja, jotka juuri kyseiselle työntekijälle ja hänen 

työyhteisölleen olisivat kaikkien toimivimpia.  

 

3.3 Käytettävät analyysimenetelmät ja analyysin toteutus  
Analysoin tutkimusaineisto narratiivien analyysin ja narratiivisen analyysin avulla. Ensin 

narratiivien analysoinnin tapaan, jolloin teemoitellen hain kunkin tarinan keskeistä 

ominaisuutta ja tämän jälkeen havainnoin tutkimustulosta narratiivisia elementtejä 

tarkastelleen. Näin tutkimuksessa käytetään narratiivista analyysia väljästi tulkittuna. Etsin 

analyysin kautta myös kertomuksista syntyviä uusia kertomuksia, kuten Polkinghorne (1995, 

6–8) asian ilmaisee. Tarinallisuus (narratiivisuus) on tässä tutkielmassa siis sekä ilmiö että 

metodi (Clandinin & Connelly 1990, 2). Analysoidessani haluan huomioida myös Hännisen 

(2003, 25) esittämän ajatuksen narratiivisen hermeneutiikan ”spiraalimaisesta kehästä”, 

jolloin yksilöiden tuottamat kertomukset nähdään jäljittelevän elämää ja välittävän samalla 
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kulttuurisia malleja. Näin ne myös auttavat yksilöä jäsentämään elämää ja löytämään 

merkityksiä. Keskeisenä tarkasteltavana ilmiönä tulosten analyysissa oli itsemyötätunto 

ymmärrettynä luvussa 2.1 esiteltyjen Kristin Neffin (2003a) ja Dodson & Hengin (2021) 

määritelmien mukaan.  

 Yksilön mahdollisuus yhdistää omaa henkilökohtaista kokemusta tarinan kulttuurisiin 

malleihin nähdään usein narratiivisen tutkimusotteen tehtäväksi (Hänninen 2003, 71). Myös 

Paul Ricoeur (1991) toteaa, että tarinassa on kyse poeettisesta prosessista, joka on 

ainutkertainen, mutta pohjaa lähtökohdiltaan aiempaan traditioon. Näin ajattelen, että tätä 

yksilöllisen ja ympäröivän tradition monikerroksista dialogia on löydettävissä myös omasta 

tutkimusasetelmastani. Tutkimukseni pohja-ajatuksena oli antaa tilaa tutkittavien omalle 

äänelle, heidän tarinallisen kokemuksensa kertomiselle ja tarkastella samalla tässä 

kertomuksesta hahmottuvaa yhteisön ja yksilön vuorovaikutuksellista suhdetta.  

 Aloitin aineiston analyysin kirjallisista tehtävistä. Ensin suomensin tehtävänä olleet 

englanninkieliset kysymykset ja vastaukset. Vastaavasti tutkimuksessa esitettävät CoHumans 

Oy:n tekemät ennakko- ja jälkikyselyt (taulukko 1. ja taulukko 2.) esitetään tässä 

tutkimuksessa alkuperäisessä, englanninkielisessä muodossa. Tehtävien kääntämisestä 

johtuen on mahdollista, että jokin alkuperäisen tekstin englanninkielinen sävy asettuu 

suomennettaessa hiukan toisin, mutta käännöstyössä olen kuitenkin pyrkinyt mahdollisimman 

suureen vastaavuuteen. Kääntämisen jälkeen tarkastelin aineistoa tutkimuksessa 

lähtökohtaisesti aina suomennettuna versiona. Seuraavana työvaiheena luin osallistujien 

vastaukset useaan otteeseen, josta etenin vähitellen teemojen etsintään.  

 Käytin teemoittelua, jotta sain tutkimuksen teorian kannalta olennaisimman tiedon 

poimittua esiin ja ryhmiteltyä aineistosta. Samalla etsin aineistosta teorian suuntaisesti 

vastauksia tutkimuskysymyksiin. (Eskola & Suoranta 1996, 176–80.) Useita lukukertoja 

sisältäneen teemoittelun tuloksena tyypittelin aineiston teemakohtaisesti yhteisiä piirteitä 

etsien ja loin kertomuksista eräänlaisia tyyppitarinaesimerkkejä, kategorioita (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 93). Tässä kohden analyysia sain huomata, että teemat hahmottuivat sangen 

ohuina, johtuen toisaalta vastausten vähyydestä ja toisaalta yksittäisten vastusten 

vähäsanaisuudesta. Teemat myös näyttivät monissa vastauksissa kytkeytyvän toisiinsa – jopa 

piiloutuvan toistensa taakse – ja näin vastausten muoto muistutti ajatuksenvirtaa, toistoineen 

ja yllättävine aiheesta toisen siirtymisineen. Tämä vaikutti siihen, että monet vastukset 

näyttäytyivät fragmentaarisena ja sangen assosiatiivisina. Yhtenä selityksenä tälle voitaneen 

pitää sitä, että tehtävänä annossa oli painotettu spontaania, vapaamuotoista ilmaisua ja 
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toisaalta koko koulutus tehtävineen oli vapaaehtoista, eikä sen ”läpiviemiseen” edellytetty 

tehtävien palautusta tai edes niiden tekemistä. Tämä saattaisi myös olla yksi syistä 

osallistujien vastausten vähyyteen.  

 Kirjallisen aineiston teemoittelun jälkeen siirryin tarkastelemaan nauhoitettua 

haastatteluaineistoa. Ensin litteroin kolmesta verkkohaastattelusta muodostuneen kolmen ja 

puolen tunnin haastatteluaineiston. Tämän jälkeen luin litteroidut haastattelut yksitellen 

useaan kertaan läpi ja samalla hain mahdollisia vastauksia tutkimuskysymyksiin. Valitsin 

tämän tarkastelutavan, koska haastattelurunkojen rakentumisessa nimenomaan 

tutkimuskysymykset olivat olleet haastattelukysymyksiä ohjaavina tekijöinä. Seuraavaksi 

etsin haastatteluista teemoja, joista löytäisin tietoa ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, 

osallistujan kokemukseen omasta itsemyötätunnon muutoksesta koulutuksen äärellä. 

Huomasin kuitenkin pian, että kaikissa vastauksissa kokemus omasta itsemyötätuntoisuudesta 

näytti elävän vuorovaikutuksessa itsemyötätuntoilmiön yleisemmän pohdinnan kanssa, joten 

otin myös tämän näkökannan mukaan tarkasteluun. Näin keräsin yhteen kaikki kertomukset 

itsemyötätunnosta, enkä rajoittanut tarkastelua pelkästään muutoksen kokemusta. 

 Tämä olikin olennaista analyysin etenemisen kannalta ja se johdatti minut kiehtovaan 

dialogiin aineiston, oman ajatteluni ja tutkielmani peruskäsitteiden kanssa. Vastauksia ja 

tienviittoja aloin löytää, kun suostuin hyväksymään sen, että minun on pyrittävä sanoittamaan 

tulosten analyysissä myös sitä, mitä kierretään, mikä jää auki, mistä vaietaan. Tähän sain 

tukea ja uutta suuntaa myös narratiivista tutkimusotetta kritisoivasta keskustelusta, jonka 

pohjalta kertomusten määritelmää on väljennetty. Tällöin on hyväksytty – kuten Hänninen 

(2018, 205) toteaa viitaten Strawsonin (2004) ajatuksiin – kertomuksiksi myös aukkoisuutta, 

hajanaisuutta sekä ristiriitaisuutta sisältävät tarinat. 

 Nämä pohdinnat johdattivat minua puolestaan myös tutkimukseni metodologisten ja 

ontologisten perusolettamusten ääreen. Sain kysyä, miten tulosten analyysissa näkyisi se, että 

havainnoin kertomuksia ”todellisuuden tuottajina ja välittäjinä”, kuten Heikkinen (2002a, 

185) ilmaisee ja se, että näen elämän ja kerrotun tarinan välillä rakenteellisen yhteyden, kuten 

vastaavasti Hänninen (2003, 24) ilmaisee liittyen Carrin (1986) ja Heideggerin (1927/1978) 

pohdintoihin. Näin lähdin lähestymään aineistoa kysyen, millaisia ”todellisuuden tuottajia ja 

välittäjiä” tutkimukseni itsemyötätuntokertomukset ovat, ja ennen kaikkea, millaisesta 

todellisuudesta tällaiset kertomukset lopulta kertovat? Samalla halusin ymmärtää tarkemmin 

sitä, miten kertomukset syntyvät henkilökohtaisen ja kulttuurisen yhteisvaikutuksesta ja sitä, 

miten hienovaraisia nyansseja sisältävää on puhe omasta itsestä, oman minän liikkeistä ja 
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omasta itsemyötätunnosta. Näin aloin vähitellen tehdä löytöjä myös puheen kiertoilmausten ja 

vaikenemisen merkityksellisyydestä ja hyväksyä myös ne mukaan tutkimustulokseen.  

 Ymmärtääkseni tarkemmin sitä, miksi en löytänyt tuloksista puhetta itsemyötätunnon 

muutoksesta aloin ensin hahmotella kertomuksista osallistujien yksilöllistä kokemusta 

itsemyötätunnosta. Ajattelin näin löytyvän myös yhdistäviä tekijöitä tarinan henkilökohtaisen 

ja siihen vaikuttavien kulttuuristen mallien kanssa, kuten myös Hänninen (2003, 71) 

narratiivisen tutkimusotteen tehtävän määrittää. Pyrin näin antamaan tilaa sekä osallistujien 

omalle äänelle että tarkastelemaan yhteisön ja yksilön vuorovaikutuksellista suhdetta. Etsin 

itsemyötätuntokertomuksista narratiivisia elementtejä ja samalla siitä, mistä vaietaan tai 

puhutaan kiertäen. Paul Ricoeur (1991) toteaakin, että narratiivisen tutkimusotteen avulla 

pyritään hahmottamaan ainutkertaista, mutta samanaikaisesti lähtökohdiltaan aiempaan 

traditioon pohjaavaa kertomusta. Tähän tukeutuen hain ennen kaikkea ymmärrystä 

henkilökohtaisesti kuvatun, mutta kulttuurisesti määrittyneen itsemyötätuntopuheen sävystä. 

 Osallistujien kertomukset itsemyötätunnosta tarjosivat minulle siis kahtalaista tietoa; 

toisaalta osallistujat kertoivat mielellään havaintojaan omasta itsemyötätunnostaan ja 

kokemuksiaan itsemyötätuntotyöskentelystä, kuten luvun tulososassa tuon esiin, mutta 

toisaalta heidän näytti olevan vaikeaa sanoittaa näitä kokemuksia itsemyötätunnon 

muutokseksi. En ymmärtänyt, miksi kertomusten itsemyötätuntoinen toiminta, esimerkiksi 

itsemyötätuntotyökalujen käyttö, ei osallistujille kokemuksellisesti ollut muutosta. Eikö 

työkalujen käyttö johtanut koettuun muutokseen vai onko kyse siitä, miten muutos 

määritellään ja kuinka se sanoitetaan? Onko kyse kokemisen vai muutoksen sanoittamisesta? 

Kenties molemmista? Entä mikä merkitys tässä on itsemyötätunnon määrittelyllä ja sen 

sanoittamisen vaikeudella? Tämä ristiriitaisuus, sai minut pohtimaan itsemyötätunnon 

rajatumista ja sen määritelmää myös sen käytön näkökulmasta. 

 Ensivaikutelmani analyysista oli, että tutkimus ei tuottanut vastausta ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen. En löytänyt suoraa puhetta oman itsemyötätunnon muutoksen 

kokemuksesta. Sen sijaan löysin puhetta itsemyötätunnosta ja toisaalta sen muutoksesta 

puhumisen vaikeuden. Ymmärtääkseni tätä tulosta jouduin vielä kerran kysymään itseltäni, 

miten määrittelen tässä tutkimuksessa muutoksen, miten ja millä perusteilla rajaan 

itsemyötätunnon ilmiötä ja mitä lopulta tarkoitan tässä tutkimuksessa vaikutuksen 

kokemuksella. Näin aineisto sai minut matkalle, jonka koin välttämättömäksi, mutta jonka 

päämäärää en tiennyt. Tavoitteenani kuitenkin oli, kuten Polkinghorne (1995, 6–8) asian 

ilmaisee, analyysin kautta synnyttää uutta kertomusta ja näin ymmärtää syvemmin 
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itsemyötätunnon kokemuksen henkilökohtaisuuden ja yhteisöllisyyden risteyskohtaa ja 

vuorovaikutusta. 

 Jotta ymmärtäisin paremmin aineiston kahtalaisuutta; sen tarjoamia runsaita 

kertomuksia itsemyötätunnon kokemuksista, mutta vaikenemista kertomuksista, joissa tämä 

kokemus sanoitettaisiin muutokseksi, keräsin yhteen teemoittelun kautta löytämäni 

kertomukset itsemyötätunnosta ja jaoin ne sitten tyyppitarinaesimerkkeihin. Näin muodostin 

niistä kolme itsemyötätuntokertomuskategoriaa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93), jotka esittelen 

tulosten yhteydessä seuraavassa luvussa 4.1. 

 Tätä kahtalaisuuteen viittaavaa tulosta pohtiessani ymmärsin vähitellen, että 

tutkimuksessani on sekä tulosten analyysissa että tulosten esittelyssä tarpeen hyödyntää 

tutkimuksessa aiemmin esiteltyä (2.1) prosessinomaista itsemyötätunnon määritelmää 

Dodson& Heng (2021, 183–184), jossa huomaamisen, tunteen ja toiminnan elementit 

korostuvat. Käyttämällä tätä itsemyötätuntomäärittelemä pystyin paremmin hahmottamaan 

paremmin sitä rajapintaa, missä itsemyötätunnon käyttäminen ja muutos mahdollisesti 

lomittuvat. Tätä samaa pohdintaa esittävät myös Dodson& Heng (2021, 181) tuodessaan 

esille Neffin (2003a) määritelmää tarkentavan kysymyksen siitä, onko kaikkien 

itsemyötätunnon elementtien (tietoinen läsnäolo, ystävällisyys itseä kohtaan ja jaettu 

ihmisyys) toteuduttava yhtäaikaisesti, jotta yksilö toimii itsemyötätuntoisesti sekä toisaalta, 

onko elementtien järjestyksellä väliä. Nämä kysymykset osoittautuivat myös ymmärrystäni 

avaavaksi pohtiessani itsemyötätuntokertomusten kategorioita sekä myöhemmin tulosten 

esittelyä. Koska viimeaikainen tutkimus – kuten Dodson& Heng (2021, 181) toteavat – on 

tarjonnut itsemyötätunnon määritelmään uusia elementtejä, tarkastelen tulosten esittämisen 

yhteydessä koulutukseen osallistujien kokemusta itsemyötätunnosta myös sitä vasten. Palaan 

tähän keskusteluun tarkemmin luvussa 4.2, kun peilaan tuloksiani teoreettisen viitekehyksen 

ja tutkimuskysymysteni kanssa sekä tarkastelen niitä aiemman tutkimuksen valossa. 

 Seuraavaksi kuvaan analyysiani, jossa etsin vastauksia tutkimuksen toiseen ja 

kolmanteen tutkimuskysymykseen. Tällöin tarkastelin osallistujien kokemuksia oman 

itsemyötätuntoisuuden suhteesta työpaikkaansa ennen koulutusta ja sen jälkeen sekä 

työntekijän kokemusta omasta vaikutuksesta työpaikkansa itsemyötätuntoisuuteen. 

Tavoitteenani on ymmärtää yksilön ja yhteisön keskinäistä koettua vaikutussuhdetta 

itsemyötätuntoisuudessa. Tässä kohden tutkimusta tarkastelussa oli mukana osallistujien 

kokemukset ennen ja jälkeen koulutuksen. Tämän pienen aikajänteen ajattelin lisäävän 

ymmärrystäni organisaation sisäisestä tahtotilasta, toiveista, visioista ja uhkista työyhteisössä 

koettuun itsemyötätuntoisuuteen. Sekä avaavan sitä, miten itsemyötätuntoisuus 
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tulevaisuudessa voisi asemoitua työyhteisöön ja, millaisena vaikuttajana sitä tulevaisuudessa 

mahdollisesti voitaisiin pitää. Tätä aikajännettä analysoin aineistona olleiden koulutuksen 

ennakko- ja jälkikyselyiden kautta (Taulukot 1 ja 2). Numeerisesta aineistonosasta huolimatta 

esitän myös nämä tulokset luvussa 5.1 pitäytyen edelleen laadullisessa menetelmässä. 

 Kaiken kaikkiaan noudatin myös tämän aineistonosan analyysissa samoja työvaiheita, 

jotka kuvasin jo edellä. Aloitin kirjallisista tehtävistä, jotka käänsin, sitten useiden 

lukukertojen jälkeen lähdin teemoittelemaan aineistoa. Tämän jälkeen siirryin 

haastatteluaineiston pariin, jonka kanssa etenin samoin. Molemmat aineistonosat 

teemoiteltuani havaitsin, että osallistujat kuvaavat suhdettaan työyhteisöönsä vahvasti oman 

vaikutetuksi tulemisen kokemuksen kautta ja painopisteenä oli nimenomaan työyhteisön 

vaikutus osallistujaan, ei niinkään työpaikkasuhde tai sen mahdollinen muutos koulutuksen 

aikana. Se, että teemoissa painottui työpaikan koettu vaikutus, selittynee osin sillä, että 

aineistona olleissa kirjallisissa tehtävissä kysyttiin juuri kokemusta työympäristön 

vaikutuksesta omaan itsemyötätuntoon, sen vahvuuksiin ja heikkouksiin sekä sitä, kuinka 

työympäristön tuki tässä näkyy. Myös haastatteluissa työpaikkasuhdetta käsiteltiin samoin. 

Näin työntekijän työyhteisössään kokema vaikutus nähdään tässä tutkimuksessa 

kertomuksena työyhteisösuhteesta. Samalla nämä analyysin kautta hahmottuneet kertomukset 

ovat vastausta tutkimukseni toiseen ja kolmanteen tutkimuskysymykseen. 

 Teemoittelemalla ja analysoimalla näitä työyhteisösuhdetta kuvaavia kertomuksia hain 

ymmärrystä kerrotun tarinan ja elämän väliltä. Pyrin samalla hahmottamaan narratiivisen 

hermeneutiikan ”spiraalimaista kehää”, jossa yksilöiden tuottamat kertomukset nähdään sekä 

jäljittelevän elämää että välittävän kulttuurisia malleja, kuten Hänninen (2003, 25) muotoilee. 

Tavoitteenani oli analyysin avulla jäsentää ymmärrystäni yksilöllisesti koetusta, mutta 

yhteisöllisesti asemoituvasta ja toteutuvasta itsemyötätunnosta. Työyhteisösuhteen 

kertomusten analyysin pohjalta aloin löytää laajasti ottaen kahdenlaisia kertomuksia. Niitä, 

joissa kuvatiin osallistujan kokemusta työyhteisön vaikutuksesta hänen 

itsemyötätuntoisuuteensa sekä niitä, joissa työntekijä itse kuvaa omaa vaikutustaan 

työyhteisön itsemyötätuntoisuuteen. Tämän jaottelun jälkeen jaottelin työyhteisön 

vaikutuksen kertomukset vielä teemojen perusteella neljään osaan ja työntekijän oman 

vaikutuksen kokemuksen kertomukset omaksi teemakseen. Näin sain muodostettua viisi 

kertomuskategoria, joissa kuvataan tuloksia työntekijän ja työyhteisön välisestä 

itsemyötätuntoisuudesta. Esitän kategoriat luvussa 5.1. 
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3.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
Eettisesti tutkimus rakentui kolmelle periaatteelle: tutkittavien henkilöllisyys pysyi salassa, 

tutkimusmateriaali oli tutkijan ja CoHumans Oy:n säilytyksessä, eikä tutkimustietoja käytetä 

muuhun kuin tutkimuskäyttöön. Tutkimusaineiston käsittelyssä tutkimuksessa noudatin hyvää 

tieteellistä käytäntöä (Helsingin Yliopisto 2019) sekä ihmistieteellisen tutkimuksen eettisiä 

periaatteita (TENK 2019). Tutkimukseen osallistuminen oli koulutukseen osallistujille 

vapaaehtoista ja heidän oli mahdollisuus myös keskeyttää osallistuminen tutkimukseen missä 

tahansa vaiheessa. Tutkimukseen osallistuville oli myös kerrottu tiedot tutkimuksesta 

yksiselitteisesti ja selkeästi sekä pyydetty suostumus tietojen sisällyttämisestä 

tutkimusjulkaisuihin ja niiden jatkokäyttöön (Ketola 2014, 44; Välimäki & Lehtonen 2002, 

726). Kerätty aineisto arkistoitiin tutkijan ja CoHumans Oy:n toimesta. Samalla kuitenkin 

totean omaan tutkijapositiooni liittyen, etten itse ole työsuhteessa kumpaankaan 

tutkimuksessa mainittuun yritykseen.  

 Tutkimuksen luotettavuuteen liittyen olen pyrkinyt myös huomioimaan, ettei 

käyttämäni narratiivinen tutkimusote ole yksi yhtenäinen metodinen konsepti, kuten myös 

Hänninen (2003, 16) toteaa. Sen sijaan oletuksena on henkilökohtaisen, subjektiivisen ja 

paikallisen tiedon tuottaminen. Toisaalta juuri tämä moniäänisyys ja kerroksellisuus nähdään 

narratiivisen tutkimuksen vahvuutena, toteavat Hatch & Wisniewski (1995, 118) D. 

Polkinghornen teoksessa Narrative configuration in qualitative analysis: Life history and 

narrative. Narratiivinen tieto on kertomukseen pohjaavaa tietoa, kun vaihtoehtoisesti 

perinteistä tiedeprossaa on mahdollista katsoa myös ”pragmaattisena”, kuten Bruner (1996) 

asian ilmaisee. Heikkinen puolestaan (2002a, 102) toteaa, että narratiivisuutta ja perinteistä 

tiedeproosaa ei tulisi tarkastella alisteisissa suhteissa, vaan kyse on erilaisesta, eri laatuisesta, 

mutta yhtä lailla pätevästä tavasta nähdä ja esittää tietoa ja ajatuksia. Oma tutkimukseni 

pohjaa näihin edeltäviin argumentointeihini sikäli, että sen tarkoituksena on tuottaa tietoa 

yksilöllisistä itsemyötätunnon kokemuksista, ei suoraan yleistettävää ja yleispätevää tietoa 

itsemyötätuntokoulutuksen vaikutuksen kokemuksesta yleisellä tasolla.  

 Samalla olen tutkimusta tehdessäni halunnut pitää mielessä myös narratiivista 

tutkimusotetta kritisoivan keskustelun. Tällöin on huomioitu, kuten Hänninen (2018, 205) 

toteaa viitaten Strawsonin (2004) ajatuksiin, että narratiivinen lähestymistapa saattaa liiaksi 

luottaa yksilön tarinakeskeisyyteen, hänen kyvykkyyteensä jäsentää elämänsä tarinan kautta. 

Näin ymmärrettynä narratiivisuus voidaan nähdä myös syrjivänä tarkastelutapana, 

huomauttaa Strawson. Kritiikkiin on narratiivisen tutkimuksen kentällä vastattu väljentämällä 
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tarinan määritelmää ja hyväksymällä tarinoiksi myös epätäydelliset, hajanaiset ja ristiriitaiset 

tarinat, kuten Hänninen (2018, 205) kirjoittaa viitaten muun muassa Hyvärisen (ym. 2010) 

pohdintoihin. Olen pyrkinyt omassa tutkimuksessani aineistoa analysoidessani ja tulkitessani 

ottamaan huomioon tämän.  

 Toisaalta tutkimustulosten luottavuuteen liittyen on syytä huomioida myös tämän 

tutkimuksen aineiston monimenetelmäinen keräystapa, haastattelurunkojen sisältö, 

tutkimuksen aikajänne sekä tutkimuksen ajoittuminen globaalin pandemian edellyttämään 

etätyöaikaan. Monimenetelmäinen aineisto muodostui kirjallisista tehtävistä, haastatteluosasta 

sekä pienistä määristä numeerista aineistoa, mutta mikäli esimerkiksi numeerista aineistoa 

olisi lisätty, olisi sen myötä voitu löytää erilaisia tuloksia. Kirjalliseen aineistoon liittyen 

myös koulutuksen aikana kirjoitettavat, lyhyeksi jo ennalta määritellyt tehtävät tai vastaavasti 

yhden kerran toteutuva haastattelutilanne eivät muodoltaan tai kestoltaan välttämättä kutsu 

oman sisäisen muutoksen syvempään tarkasteluun. Oman itsen ja siinä erityisesti muutoksen 

havainnointi vaatisi kenties enemmän tilaa ja aikaa. Näin sekä koulutuksen että tutkimuksen 

toteutuksella lienee ollut vaikutusta tuloksiin. Myös koulutuksen sisällöllä – ja siinä erityisesti 

itsemyötätuntotyökalujen painotuksella – voidaan katsoa olevan vaikutusta osallistujien 

kertomuksiin itsemyötätunnosta. Tämä työkalujen painotus sekä koulutuksessa ja kirjallisissa 

tehtävissä lienee suunnannut osallistujien ajattelua ja sanoitusta itsemyötätuntoisuudesta. 

Tämä puolestaan näkyy tutkimustuloksissa työkalupainotteisuutena. Myös sillä, että kirjalliset 

tehtävät rakentuivat monessa kohdin työkalujen käytön ympärille, on ollut vaikutusta 

tulokseen. Mikäli tehtävissä olisi kysytty esimerkiksi osallistujien kokemusta luentojen tai 

pienryhmätapaamisten vaikutuksesta itsemyötätunnon kokemukseen, olisi tutkimus tuottanut 

todennäköisesti erilaisia tuloksia. Tätä ajatusta tukee myös se, että haastatteluaineistossa 

työkalut olivat mukana yhtenä monista aiheista ja näin ne myös esiintyivät 

haastatteluaineiston vastauksissa osana yleisempää puhetta itsemyötätunnosta, mutta eivät 

muodostuneet sen keskiöksi, kuten tapahtui kirjallisen aineiston kohdalla. 

Myös haastattelujen ajoittuminen heti koulutuksen jälkeen näkyi tuloksissa. Tällä 

ajoituksella saattoi olla vaikutusta siihen, miten haastatellut sanoittivat kokemaansa muutosta. 

Tämä saattoi näkyä sekä oman muutoksen sanoittamisessa että muutoksen havainnoinnissa 

työyhteisössä. Työyhteisön havainnointia vaikeutti myös vallitseva etätyön aika. Näin ollen 

tutkimuksen pidempi aikajänne olisi tarjonnut eri tavoin painottuneita tuloksia. Myös 

haastattelujen sisällöllä on ollut vaikutusta tulokseen. Olin pyrkinyt rakentamaan 

haastattelurungot tutkimustehtävän ohjaamana, mutta elävässä haastattelutilanteessa 
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keskustelun painopiste asettui tästä huolimatta paikoin hieman toisin. Tällöin haastattelun 

kautta löytyikin uutta tietoa, jota en ennakolta osannut odottaa, mutta joka rikasti tulostani. 

Tämä elävän tilanteen ainutkertaisuus näkyy myös tuloksissani ja näin ne heijastavat 

erityisesti juuri näiden informanttien kokemuksia ja puhetta itsemyötätunnosta sekä 

yksilöllisenä että yhteisöllisenä ilmiönä. 
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4 Itsemyötätunto ja työntekijän kokemus  

4.1 Kolme kertomuskategoriaa omasta itsemyötätunnosta  
Aloitan tulosten esittelyn osallistujien kuvauksista omasta itsemyötätunnosta, sillä ajattelen 

sen tarkastelun tuovan dialogiparin myös tutkielmassa myöhemmin esiin tulevalle 

itsemyötätunnon yhteisölliselle tarkastelulle. Kyseissä luvussa neljä (4) haen vastausta 

tutkimukseni ensimmäiseen tutkimuskysymykseen siihen, miten koulutukseen osallistuva 

kokee oman itsemyötätuntoisuuden muutoksen koulutuksen vaikutuksesta. Samalla haluan 

ymmärtää tarkemmin osallistujien itsemyötätuntopuheetta ja kokemuksia itsemyötätunnosta 

sekä suhdetta itseen itsemyötätuntokoulutuksen äärellä.  

 Tutkimuksen tuloksia esiteltäessä olen huomioinut, että niistä on poistettu kaikki 

yksittäisen henkilön tunnistustiedot, eivätkä haastatellut ole enää tunnistettavissa. Esittelen 

tutkimustulokset kahdessa luvussa; luvussa neljä (4) tulokset, jotka koskevat työntekijän omia 

kokemuksia itsemyötätunnosta koulutuksen äärellä ja luvussa viisi (5) työntekijän 

itsemyötätunnon kokemusta suhteessa työyhteisöön. Kuvaan ensin kategoriat, tuon sen 

jälkeen esille otteita jokaisesta kategoriasta ja luvun lopussa vertailen tuloksiani aiemman 

tutkimuksen valossa.  

 Tutkimuksen ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä tarkastelin koulutukseen 

osallistuvan kokemusta oman itsemyötätuntoisuuden mahdollisesta muutoksesta koulutuksen 

vaikutuksesta. Kyseisen tutkimuskysymyksen etukäteisolettamuksena oli siis osallistujan 

kokema jonkinlainen muutos, joka voisi olla itsemyötätunnon uudenlaista käyttöä, kokemusta 

sen kasvamista tai vähenemistä. Muutoksen käsitettä ei haastattelujen yhteydessä tarkennettu, 

vaan oletin sen olevan yhteisesti jaettu. Näin ei ilmeisesti kuitenkaan ollut, vaan aineistoa 

analysoidessani löysin vastauksista ainoastaan kolmella tavalla sävyttyneitä kertomuksia 

omasta itsemyötätunnosta, en suoraa puhetta oman itsemyötätunnon koetusta muutoksesta, 

kuten esitin luvussa 3.3. Ymmärtääkseni näitä kertomuksia sekä erityisesti sitä, miksi 

osallistujat eivät kutsu näissä kertomuksissa kuvattuja ilmiöitä muutokseksi, päätin ensin 

pysähtyä itsemyötätuntokertomusten ääreen. Kertomuksia tarkastellessani havaitsin, että ne 

jakautuvat laajasti ottaen kolmenlaisin tarinoihin ja osallistujat käyttivät oman 

itsemyötätuntoisuuden tarkastelun välineinä työkaluja, tietoa ja ympäröivää puhetta. Näin 

jaottelin itsemyötätuntokertomukset kolmeen kategoriaan:  

1. Kertomukset, joissa omaa itsemyötätuntoa kuvaillaan sisäisen havahtumisen ja 

itsemyötätuntotyökalujen käytön kautta.  
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2. Kertomukset, joissa omaa itsemyötätuntoa kuvaillaan itsemyötätuntotiedon ja tunnetiedon 

sekä tunnepuheen kautta.  

3. Kertomukset, joissa omaa itsemyötätuntoisuutta peilataan työkavereiden puhetta vasten. 

 Tuon esiin seuraavaksi tulokset kategorioittain ja luvussa 4.2 asetan tulokset 

keskusteluun aiemman tutkimuksen kanssa. Samalla peilaan niitä hyödyntäen Oulujärvi ja 

Perä-Rouhu (2000, 18–20) esittämää vaikutuksen kolmen tason mallia. Haluan näin syventää 

vielä luvun lopulla ymmärrystäni tuloksesta. Kategorioihin liittyen haluan kuitenkin heti 

alkuun huomauttaa, että kategoriat nähdään tässä tutkimuksessa rakentuvan sekä toisiinsa 

vaikuttavista että toisiinsa lomittuvista elementeistä. Näin ne myöskään eivät rajaudu 

suhteessa toisiinsa irrallisesti. Olen kuitenkin muodostanut kategoriat keräämällä yhteen 

tutkimuslöydöksiä, joissa kyseisen kertomuskategorian piirre on leimaavin. Vaikutussuhteet 

toisiin kategorioihin tuon esille kategorioiden alateksteissä ja luvussa 4.2 sekä kuviossa 1.  

 
Kuvio 1. Itsemyötätuntokertomusten kategoriat ja keskinäiset vaikutussuhteet. 

 

Ensimmäisen kertomuskategorian muodostaa omaan sisäiseen puheeseen – ja erityisesti sen 

sävyyn – havahtuminen. Valitsin tämän ensimmäiseksi kategoriaksi, koska sisäisen puheen 

tarkastelu nähdään monissa tutkimuksissa (Neff 2003; Tirch, Schoendorf & Silberstein 2016; 

Hayes ym.,1999) keskeisenä elementtinä, josta yksilön itsemyötätuntoisuus voi alkaa kasvaa. 

Tämän puheen sävyyn havahtumisen lisäksi nostin ensimmäiseen kategoriaan koulutuksessa 

esillä olleet itsemyötätuntotyökalut, sillä juuri niiden kautta osallistujat pääosin tarkastelivat 

ja sanoittivat omaa sisäistä puhettaan sekä toisaalta myös kokivat havahtuneensa siihen.  

Kertomukset 
sisäisestä 

puheesta ja 
työkaluista

Kertomukset 
itsemyötätunto-

ja 
tunnetiedoista

Kertomukset 
ympäröivästä 

puheesta
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 Toinen kertomuskategoria sivuaa – ja osin myös lomittuu – läheisesti ensimmäisen 

kanssa, mutta jaottelin vastaukset kuitenkin erilleen sen mukaan, miten niissä painottuu tieto 

ja puhe tunteista sekä tieto itsemyötätuntoilmiöstä. Jaottelin vastaukset erilleen ensimmäisestä 

kategoriasta, koska aineistoa analysoidessani huomasin, että osallistujat käsittelivät 

kokemustaan itsemyötätunnosta peilaten sitä koulutuksen tarjoamaan tiedolliseen antiin joko 

itsemyötätunnosta tai tunteista tai molemmista. Tämän kertomuskategorian tuloksia yhdistää 

henkilökohtainen lomittuminen yleiseen sekä toisaalta tiedollisen ja kokemuksellisen 

vuorovaikutus. Tätä lomittumista tapahtui sekä kirjallisen että haastatteluaineiston yhteydessä. 

Tunnepuheen sisällyttämisen juuri tähän toiseen kertomuskategoriaan liittyen haluan vielä 

korostaa, että tunteiden esiintyminen vastauksissa ei rajaudu vain tähän kategoriaan, vaan 

puhetta tunteista yleisellä tasolla esiintyi jossakin määrin kaikissa kategorioissa. Samoin on 

huomattava, että ensimmäisen kategorian työkalut toki kuuluvat myös koulutuksen 

tiedolliseen antiin, joten mainintoja työkaluista esiintyi satunnaisesti myös tässä kategorioissa. 

Näin tapahtui edellä kuvattua vuorovaikutusta ja lomittumista kategorioiden välillä.  

 Kolmannen kertomuskategorian muodostaa yksilön kokemus omasta 

itsemyötätuntoisuudesta, jota hän peilaa ja tarkastelee ympäröivän työyhteisön puhetapaa 

vasten. Huolimatta kategorian sisältämästä viittauksesta yhteisöllisyyteen tämän kolmannen 

kertomuskategorian painopiste on nimenomaan yksilön kokemuksessa omasta 

itsemyötätunnosta osana yhteisöä. Oman itsemyötätunnon tarkastelusta ympäröivää puhetta 

vasten. Kaiken kaikkiaan juuri tämä yksilöllisen ja yhteisöllisen herkkä, 

vuorovaikutuksellinen ja monikerroksinen suhde itsemyötätunnon koetussa rakentumisessa on 

tutkimukseni tutkimusasetelman keskiössä ja näin ollen luvun neljä (4) kuviot 1. ja 2. 

täydentyvät ja saavat jatkoa luvun viisi (5) kuvioissa 3. ja 4. 

 

4.1.1 Oma itsemyötätunto, sisäinen puhe ja itsemyötätuntotyökalut 
Olen koonnut kertomuskategorioiden tulokset kirjallisista tehtävistä, ennakko- ja 

jälkikyselyistä sekä haastatteluaineistosta yhdessä. Toimin näin tutkimuksen molemmissa 

tulosluvuissa. Koska kirjalliset tehtävät on esitelty tarkemmin jo tutkimuksen aineiston (3.2.1) 

yhteydessä, tiivistän vain niiden ajatuksen tutkimustuloksen ymmärrettävyyden vuoksi. 

Ensimmäisen tehtävässä pyydettiin ajattelemaan kokemusta työkalujen käytöstä ja 

tarkastelemaan sen vaikutusta itseen. Haastattelujen yhteydessä puolestaan pyydettiin 

kertomaan vapaasti ajatuksia työkalujen käytöstä sekä kysyttiin laajasti, mitä koulutuksesta jäi 

mieleen, jolloin myös itsemyötätuntotyökalut nousivat yhtenä tekijänä esiin. Tulosten 
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esittelyssä vain niissä vastauksissa, joissa työkalu mainitaan erikseen nimeltä, se myös 

tuodaan tuloksissa esiin, muutoin pitäydytään yleisnimikkeessä itsemyötätuntotyökalu tai 

työkalu. 

 Työkaluista useimmin vastauksissa nousi esiin jo tehdyt työt –lista, josta todettiin, että 

”se auttoi näkemään ja muistamaan, mitä kaikkea on jo tehnyt” ja ”oli mukavaa listata asiat, 

joita teen hyvin”. Tämä työkalu mainittiin jokaisessa vastauksessa, jossa työkalu nimettiin 

erikseen. Muita yksittäisiä mainintoja olivat itsemyötätunto mestari –harjoitus, 

itsemyötätuntojarru sekä itsemyötätuntopäiväkirja. Poimin seuraavaksi vastauksia, joissa 

omasta itsemyötätuntoisuudesta kerrotaan sisäisen puheen ja työkalujen käytön kautta.  

 Kokemus heräämisestä oman itsen kuunteluun oli yksi vahvimmista esiin nousseista 

tuloksista. Tällöin kuvattiin havahtumista ”sisäiseen kriitikkoon tai vertailuun”, siihen, ”et nyt 

mä näköjään jotenkin menen negatiiseen suuntaan - -”. Samalla työkalut myös ”kannustivat 

puhumaan itselleen kauniimmin”. Itsemyötätuntoisuuden nähtiin kertomuksissa myös 

liittyvän sisäiseen täydellisyyden tavoitteluun: ”Että jos ei kykene yhtään itsemyötätuntoseen, 

niin joutuu kompensoimaan sitä.” Eräs vastaaja totesi käyttävänsä itsemyötätuntopäiväkirjaa 

sisäiseen kuunteluun: ”sillä kirjoittaminen tekee asiat tiettäväksi.” Samoin vastauksissa 

kuvailtiin itsetuntemuksen lisääntyneen, ”kun minulla on nämä keskustelut itseni kanssa”. 

Sisäisen itsemyötätuntoisuuden päämäärä näkyi myös sellaisissa työelämän tilanteissa, joissa 

vastaaja huomasi käyttäytyneensä itseään kohtaan ensin ankarasti, mutta havahtuneensa sitten 

siihen, että ”nyt mä tarvitsisin sitä itsemyötätuntoa.” Työkalujen käytön yhteydessä tuotiin 

esiin myös uuden oppimiseen liittyvä epävarmuus, mukavuuden halun voittaminen ja 

epämukavuuden sieto, sillä työkalujen käyttö ”ottaa vaivaa ja on haastavaa ajattelulleni”. 

 Oman sisäisen puheen kuuntelun myös kerrottiin vaikuttaneen rajojen asettamiseen. 

Tähän tulokseen ei kertomuksissa liitetty työkalujen käyttöä, vaan sisäiseen puheeseen 

havahtumista kuvailtiin sellaisenaan. Havahtumisen nähtiin vaikuttavan sekä sisäisen 

rajaamisen että ulkoisten rajanvetojen kysymyksissä. Työntekijöiden kokemia ulkoisia 

rajanvetotilanteita olivat esimerkiksi oman työajan ja työtehtävien rajaaminen. Tällöin 

itsemyötätunnon koettiin auttavan tilanteissa, jolloin on tarpeen rohjeta pitää itsensä puolta 

esimerkiksi tiukkojen aikataulujen suhteen. Kyky rajata itseään ja tekemisisään näkyi myös 

vastauksissa, joissa pohdittiin oman työn rajautumisen suhdetta ja työkavereiden työn 

rajautumiseen.  

 Sisäistä rajaamista koettiin tapahtuvan puolestaan, kun osallistuja kertoi 

havahtuneensa omaan perfektionistiseen työnteon asenteeseen: ”et tekee jatkuvasti enemmän 

ja enemmän.” Tätä havahtumista koettiin suhteessa omiin voimavaroihin, mutta myös 
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opittaviin taitoihin: ”sitä oppii ikään kuin nöyrtymään sen suhteen, että mä en oo mikään 

kone, et mä oon ihminen ja mä väsyn - -.”Sisäiseen rajanvetoon liittyen tuotiin esille myös 

itsemyötätunnon ja itsensä johtamisen kytkös. Tällöin itsensä johtamisen taitoa käytettiin 

muun muassa oman stressaantuneisuuden havainnoimiseen. Eräs vastaajista kirjoitti: ”Minulle 

oli hyvä antaa lupa tiedostaa tunteitani --todellakin pysähdyin ja yritin kuunnella, mitä 

oikeastaan tunnen sen sijaan, että olisin olettanut, että tunnen stressiä.” Toinen vastaaja 

puolestaan kuvaili työkalun käyttämisen myötä havahtuneensa siihen, että innostuessaan 

töistä ”pistää itsensä helposti sellaiselle stressitasolle, joka sattuu”. Näin työkaluja käytettiin 

omien tunteiden hahmottamiseen ja siitä versovaan toimintaan.  

 

4.1.2 Oma itsemyötätunto, tieto tunteista ja itsemyötätunnosta 
Esittelen seuraavaksi tutkimuslöytöjä, joissa omaa sisäistä puhetta peilataan koulutuksen 

tarjoamaan tietoon itsemyötätunnosta ja tunteista. ”Itsemyötätunto auttaa laittamaan 

henkilökohtaisia palasia paikalleen, - - korjaamaan itse itseänsä ihmisenä, eikä pelkästään - - 

ammattilaisena”. Lisäksi todettiin sen edesauttavan itsensä kokonaisvaltaisempaan 

hyväksymiseen. Oman kriittisyyteen havahtuminen eri muodoissaan tulikin esiin useissa 

vastauksissa ja tämä havahtuminen koettiin koulutuksen antaman tiedon aikaansaamaksi. 

Myös kriittisyyden ja oman kehittymisen sekoittuminen tuotiin esiin, mutta huomioitiin, että 

”myötätuntosuus ei tarkoita sitä, et niihin asioihin ei tarvitsisi puuttua - -”. 

 Tunteet ja niiden vaikutus yleisellä tasolla tulivat esiin monissa vastauksissa sekä 

huomioitiin tunteet työelämän voimavarana. Tunteiden myös tiedettiin vaikuttavan 

esimerkiksi päätöksentekoon. Samalla niiden nähtiin lisäävän ihmisten välistä yhteyttä. 

Omien tunteiden jakamisesta työyhteisössä puolestaan todettiin: ”Et silloin, kun sä oot sinut 

omien tunteittes kanssa, niin silloin sä pystyt oleen sinut myös muiden asioiden kanssa.” 

Myös omien vahvuuksien huomaaminen liitettiin vastauksissa itsemyötätuntoon sekö toisaalta 

omaan tunnetyöskentelyyn: ”omat vahvuudet on semmoinen, mitä voisi enemmänkin kytkee 

tähän itsemyötätuntoon”. Vastaavasti: ”negatiiviset tunteet pidetään ehdottomasti poissa 

työpaikalta, niitä mä en oo nähnyt.” Ympäristön ja vallitsevan kulttuurin vaikutuksesta 

todettiin, että vaatii vahvuutta toimi toisin ”kun yhteiskunta - - kannustaa - - jättämään tunteet 

ja tämmöiset- - omaan kotiinsa”. Vallitsevaan etätyönaikaan ja tunneilmaisuun liittyen 

huomioitiin, että tunteiden ilmaisuun vaikuttaa myös se, onko itse samassa tilassa toisten 

kanssa. 
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 Myös koulutuksessa esillä ollut kyky havainnoida ja hyväksyä epäonnistumisia 

rakentavasti nostettiin esiin. Itsemyötätuntokoulutuksen yhtenä antina todettiin, että 

negatiivisuudesta ”jää sit helposti itellensä paremmin kiinni, mutta pystyy kuitenkin tekeen 

sellaista korjausliikettä”. Itsemyötätuntoisemman asenteen nähtiin vaikuttavan myös uuden 

oppimiseen ja omaan tapaan ratkaista haasteita joustavammin. 

 Kokemuksia koulutuksen välittämän tiedon jalkautumisesta havainnointiin myös 

koulutuksen jälkikyselyssä (Taulukko 2.). Tällöin tarkasteltiin, kokivatko osallistujat 

saaneensa uutta ymmärrystä itsemyötätuntoisuuden suhteesta heidän omiin vahvuuksiinsa ja 

heikkouksiinsa. Tämän kysymyksen vastausten keskiarvo (asteikolla 1–5) oli 4.0. 

Jälkikyselyssä tiedusteltiin myös osallistujien kokemusta koulutuksen tarjoamien uusien 

tiedollisten aiheista tärkeydestä ja toimivuudesta itselle. Tällöin tulosten keskiarvo oli 4.6. 

Näin koulutuksen voi katsoa myös näiden kyselyiden mukaan kasvattaneen osallistujissa 

hyvin uutta ymmärrystä itsemyötätuntoisuuden ja omien vahvuuksien ja heikkouksien 

suhteesta. 

 

4.1.3 Itsemyötätuntoisuus ja ympäröivä puhe 
Omaa itsemyötätuntoisuutta havainnointiin ja peilattiin myös ympäröivän työyhteisön 

puhekulttuuria vasten. Tällöin oman itsemyötätuntoisemman sisäisen puheen kuvattiin 

havahduttaneen siihen, ”jos muut - - kauheesti moittii itseään.” Näin oman puheen ja 

työyhteisön puhella välillä koettiin ristivetoa, jota kuvattiin myös seuraavasti: ”on kollegoita, 

joita mä arvostan- - ja jos he puhuu hyvin kriittisesti omasta osaamisestaan tai muiden 

osaamisesta- - niin se on löylyä omalle itsekriitikolle”. Oman itsemyötätuntoisuuden myötä 

kerrottiin myös heräämisestä työyhteisön palautteenantoon, siihen, mihin tai kehen kritiikkiä 

kulloinkin kohdistetaan ja millaisella tavalla tämä työyhteisössä tehdään. 

 Oma itsemyötätunto ja sen harjoittaminen myös liitettiin työyhteisön kollektiiviseen 

vastuuseen: ”on helpompi olla itsemyötätuntoinen, kun ollaan yhdessä vastuussa, koska aika 

harva työtehtävä tehdään eristyksessä.” Näin oman itsemyötätunnon harjoittamisen nähtiin 

olevan vahvassa sidoksessa yhteisöön. Esille tuotiin myös esihenkilöiden merkittävä rooli 

työyhteisön itsemyötätuntoisessa keskustelukulttuurissa ja sen vaikutus nimenomaan omaan 

itsemyötätuntoon: ”Et miten annetaan palautetta siitä, miten työntekijä onnistuu.” Näin 

itsemyötätunnon harjoittamisen nähtiin kytkeytyvän toisaalta johtamisen kysymyksiin ja siinä 

esihenkilön palautteenantoon, että toisaalta punoutuvan yksilöllisesti oman työn arviointiin.  
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4.2 Itsemyötätunnon muutoksesta puhuminen – tulosteni vertailu aiempiin 
tutkimuksiin  

Ymmärtääkseni tarkemmin sitä, miksi itsemyötätunnosta puhuminen oli luontevaa, mutta sen 

muutoksesta puhuminen haastavaa, katselen muutoksesta puhumista seuraavaksi kulttuurisena 

ilmiönä. Tarkoitukseni on nyt tukeutua Paul Ricoeur (1991) ajatukseen ”ainutkertaisen, mutta 

samanaikaisesti lähtökohdiltaan aiempaan traditioon pohjaavaa kertomuksen” tarkastelusta. 

Pitäydyn näin edelleen itsemyötätuntokertomusten tarkastelussa, mutta yritän avata 

näkökulmaani näitä kertomuksia ympäröivään aiempaan traditioon. Tässä tutkimuksessa tämä 

aiempi traditio tarkoittaa vaikenemisen, vaiettujen aiheiden ja puhumattomuuden 

ymmärtämistä kulttuurisesti. Sen hahmottamista miten tämä ympäröivä kulttuuri – tai 

Ricoeurin sanoin aiempi traditio – vaikuttivat tutkimukseni tuloksiin. 

 Kun omasta muutoksesta vaikenemista katsotaan kulttuurisesti, on hyvä huomioida 

vaikeneminen myös muutoin osana suomalaista kulttuuria (esimerkiksi Godykunst 1998) ja 

huomioida, että sekä myönteinen että kielteinen minäpuhe voidaan kokea tässä kontekstissa jo 

lähtökohdiltaan haastavina. Näin myös puhe omasta muutoksesta voi kuulua kulttuurisesti 

vaiettuihin aiheisiin. Tämä suomalaisen kulttuurin puhumattomuus luo omat haasteensa, sillä 

sosiaalisten merkityksenantoprosessien sanallistamisen on nähty (Silberman 2005, 641–663) 

tuottavan yksilölle sekä sosiaaliseen liittymisen kokemusta että vahvistavan positiivista 

ydinkäsitystä itsestä. Näin ajateltuna omasta muutoksesta puhumisen voisi ajatella lisäävän 

sekä yhteyden kokemista että olevan mahdollisesti yhteydessä myös myönteisempään 

minäpuheesen. Siksi onkin kiinnostavaa kysyä, toimiiko puhumattomuus – tai tässä 

pikemminkin asian kiertäminen– mahdollisesti vastakkaisesti ja mikä merkitys myös sillä on 

oman itsemyötätunnon hahmottumisessa sekä sen rakentumisessa. 

 Suomalainen vaikenemisen kulttuuri leimaa myös kielteiseksi koetun itsen 

sanoittamista, kuten omien heikkouksien sanoittamista, eikä kulttuurisesti pidetä suotavana – 

erityisesti työelämässä – itsestä kielteisiksi koettujen havaintojen jakamista. Kyse ei 

kuitenkaan ole ainoastaan suomalaisen työkulttuurin normista, sillä kuten Dodson& Heng 

(2021, 189) tuovat artikkelissaan esiin, myös muualla tutkimus (Frost ym. 2000; Rafael& 

Worline 2001) on havainnut työntekijöiden väistävän kivun (sisältäen myös psyykkisen 

kivun) ilmaisemista työpaikalla. On myös mahdollista, että puhuttaessa omista heikkouksista 

– tai piirteistä, jotka yksilö syystä tai toisesta mieltää heikkouksiksi – puheen voidaan kokea 

olevan ristiriidassa esimerkiksi minäpystyvyyden kanssa. Itsemyötätunnon ja 

minäpystyvyyden kytköksiä ovat tarkastelleet laajasti meta-analyysissa esimerkiksi Yo-Hsin 

Liao, K., Stead, G.B. & Liao (2021). Koska itsemyötätunnon ja minäpystyvyyden kytköksen 
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syvempi käsittely rajautuu kuitenkin oman tutkimusasetelmani ulkopuolella, totean vain sen 

tarjoavan yhden mahdollisen tulkinnan muutospuheen vähyydestä. Pohjaan ajatukseni myös 

siihen, että minäpystyvyyttä osana ammatillisen identiteetin rakentumista on tutkittu paljon ja 

näiden välillä on todettu vahva sidos (esimerkiksi Lent, Brown ja Hacketin 1996; 2001). 

Myös tämän tutkimuksen tulosten perusteella olen hahmottanut sidoksia omien heikkouksien 

ja vahvuuksien havainnoimisen, oman koetun itsemyötätuntoisuuden ja ammatillisen roolin – 

ja siihen kohdistuvan yhteisön paineen – väillä. Tuon tätä nimenomaan työyhteisön normien 

ja yksilön minäpystyvyyden vuorovaikutussuhdetta esiin tarkemmin luvussa 5.2.  

 Oman itsemyötätunnon muutospuheen poissaolo oli kiinnostavaa myös siksi, että 

tutkimustulosten analyysin perusteella koulutuksen tiedollinen anti, mukaan lukien 

itsemyötätuntotyökalut, otettiin hyvin käyttöön. Kaiken kaikkiaan koulutuksessa tarjottua 

tietoa sovellettiin ja sen myös kuvattiin kertomuksissa vaikuttavan selkeästi. Tämä tuli esiin 

erityisesti vastauksissa, joissa kerrottiin havahtumisesta ”sisäiseen puheeseen” ja 

”heräämisestä itselle kaunisti puhumisen tärkeyteen”. Toisaalta on mahdollista, että juuri tämä 

”herääminen” kantoi mukaan myös kokemusta oman heikkouden huomaamisesta, jonka 

puolestaan on nähty toimivan sisäisenä esteenä itsemyötätunnon rakentumiselle. Tätä 

korrelaatioita tuo esiin myös Neff (2021, 198–199) viitaten tutkimuksiin itsemyötätunnon ja 

heikkouksien (Neff, Rude & Kirkpatrick 2007) sekä itsemyötätunnon ja häpeän (Leary ym. 

2007) kytköksistä. 

 Yksi mahdollinen syy oman muutoksen sanattomuudelle voi myös löytyä sisäisestä 

arvostelevasta puheesta, sillä juuri ”sisäiseen kriitikkoon havahtuminen” oli kertomusten 

perusteella yksi merkittävimmistä koulutukseen osallistujien kokemuksista itsemyötätunnosta, 

sen vaikutuksesta ja sen hyödyistä. Näin ollen sisäinen kritiikki saattoi vaikuttaa oman 

muutoksen arvioon ja toimia myös sen havainnointia estävänä ja sitä sävyttävänä tekijänä. 

Tällöin itsemyötätunto ”herätettyään” yksilöissä myös heikkouksien havainnointia saattoi 

sisäisesti rinnastua itsesäälin tunteeseen, kuten tuovat esiin myös Kotera & Van Gordon 

(2021, 11) viitaten Kotera ym. (2019b) tutkimuksiin. Näin ollen oman muutoksen 

havainnoiminen ja sen kuvaaminen vaikeutui muutokseen (sisäisesti) liitetyn mahdollisen 

heikkouden myötä. 

 Toin tulososassa esiin, että osallistujat käyttivät itsemyötätuntotyökaluja sekä oman 

itsen että oman itsemyötätuntonsa havainnointiin, mutta myös sen sanoittamiseen. Näin ollen 

onkin kiinnostavaa, että myöskään tätä ei kertomuksissa sanoiteta muutokseksi. Tätä 

refleksiivisyyttä oli nähtävissä tutkimuksen kaikissa itsemyötätuntokertomuskategorioissa, 

kuten toin ilmi luvun alussa kuvatuissa tuloksissa. Myös se, että osallistujat koulutuksen 
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jälkikyselyssä kertovat saaneensa hyvin uutta ymmärrystä itsemyötätuntoisuuden suhteesta 

heidän omiin vahvuuksiinsa ja heikkouksiinsa, kertoo nähdäkseni itsemyötätunnon 

refleksiivisestä käytöstä. Tämä onkin olennaista, sillä tutkimuksen itsemyötätunnon 

määritelmien (Neff 2003a; Tirch, Schoendorf & Silberstein 2016; Hayes ym.,1999) mukaan 

juuri refleksiivisyyden kautta yksilön itsemyötätuntoisuus rakentuu. Osallistujien 

kertomuksissa toistuivat viittaukset koulutukseen ja siellä kuultuun tietoon itsemyötätunnosta, 

joka tekee ”itserefleksiivisemmäksi omien odotusten suhteen” sekä lisää sen tietämistä, 

”miten harjoittaa omia vahvuuksia ja tukea omia heikkouksia”. 

 Toisaalta juuri tähän liittyy eräs tuloksista hahmottuva havainto, jonka ajattelen olevan 

avainasemassa muutoksen sanoittamisen ja sen havainnoimisen haasteessa. Nimittäin 

mainitun itsereflektion lisäksi itsemyötätuntoisen työskentelyn (esimerkiksi Neff 2003a) 

katsotaan tietoisen läsnäolon elementin kautta sisältävän myös tämän havainnoinnin 

havainnointia. Tätä ei tutkimusaineistossa tuotu juurikaan esiin. Tulos oli sikäli erityisen 

kiinnostava, että se asettui myös eräänlaiseen ristiriitaan tutkimuksen itsemyötätunnon 

määritelmien (Neff 2003a; Tirch, Schoendorf & Silberstein 2016; Hayes ym.,1999) kanssa. 

Kyseissä määritelmissä nimenomaan refleksiivisyys ja erityisesti sen tarkastelu (reflektion 

reflektio) erillään koetusta itsestä on olennainen osatekijä itsemyötätuntoisuuden 

rakentumisessa. Tämä itsen havainnoinnin havainnointi, jota esimerkiksi hyväksymis- ja 

omaksumisterapeuttinen tutkimus (Tirch, Schoendorf & Silberstein 2016, 63–65; Hayes 

ym.,1999) kuvaa termeillä ”minä kontekstina”, nähdään olennaiseksi kyvyksi yksilön 

havainnoidessa itseään ja mielensä sisältöjä tarrautumatta ja samastumatta kokemuksiinsa ja 

suhtautumalla niihin arvottamatta ja hyväksyen. Se, että puhetta reflektion havainnoimisesta, 

ei aineistossa juuri esiinny, ei välttämättä tarkoita, ettei sitä yksilön sisäisessä työskentelyssä 

olisi, mutta samalla sen vähyys kaikissa vastauksissa ansaitsee huomion. Pohdin, voisiko 

tämän oman havainnoinnin tarkastelun poissaolo myös osaltaan liittyä vaikeuteen tarkastella 

itsemyötätuntoa omasta itsestä ja omasta havainnoimisesta irrallisena ilmiönä, jolloin myös 

mahdollisen muutoksen havainnointi siinä voi olla haastavampaa. Näin ollen tämän 

tutkimuksen tulosten perusteella ajattelen, että oman refleksiivisyyden havainnoinnin osuutta 

itsemyötätunnollisuuden kokemisessa olisi hyvä tutkia lisää sekä samalla tarkastella sitä, 

millaisia vaikutuksia tällä on mahdollisesti yksilön itsemyötätuntoiseen toimintaan 

työyhteisössä. 

 Koulutuksen yhtenä tärkeimpänä ja moneen työssäjaksamisen kysymykseen vahvasti 

vaikuttavana tekijänä haluan nostaa esiin osallistujien havahtumisen erilaisten ulkoisten ja 

sisäisten rajojen asettamisen tarpeellisuuteen. Näissä kertomuksissa osallistujien sisäisen ja 
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ulkoisen todellisuuden reflektointi kohdistui muun muassa työtehtävien rajaamiseen ja näiden 

priorisointiin, oman stressaantuneisuuden havainnointiin, ajankäyttöön, omien voimavarojen 

tunnistamiseen sekä työyhteisön puhe- ja palautekulttuuriin. Kaikkia edellä mainittuja 

voitaneen pitää työhyvinvoinnin kasvamisen näkökulmasta merkityksellisinä. 

Itsemyötätunnon hyödyt stressin ja työuupumuksen kokemisessa tulevat ilmi myös lukuisissa 

viimeaikaisissa tutkimuksissa, ja tuovat esiin Dodson & Heng (2021, 181) viitaten van der 

Meulenin ym. (2021) interventiotutkimukseen, jossa todettiin, että itsemyötätunto vähentää 

stressin tunnetta ja kroonista henkistä ja fyysistä uupumista. Samoin Dodson & Heng (2021) 

toivat esiin Atkinsonin ym. (2017) että Hashemin & Zeinounin (2020) tutkimukset, jotka 

osoittivat, että itsemyötätunto on vahvin suojaava tekijä työuupumukseen usein liittyvää 

masennusta vastaan. Vastaavasti Schabram & Heng (2021) havaitsivat, että yksilön 

itsemyötätuntoisuudella näyttää olevan vahvin ja negatiivinen suhde työuupumuksen ja sen 

emotionaaliseen uupumukseen välillä. Näin ollen myös oman tutkimukseni tulos, joka kertoo 

koulutukseen osallistujien kokevan lisääntynyttä kykyä rajata omaa työtään, huomata kiire tai 

”stressitaso, joka sattuu” sekä toisaalta tarkastella arjessa omia voimavarojaan näyttää 

samansuuntaista tulosta. 

 Koulutukseen osallistujat myös itse kokivat juuri tämän rajanvedontaidon tärkeänä 

omalle työssä jaksamiselleen, se myös ”auttoi haastamaan itseni seuraavaan askeleeseen”. 

Samansuuntaisesta tuloksesta kertovat myös Dodson & Heng (2021, 189) viitaten Spreitzer 

ym. (2012) tutkimukseen, joka on osoittanut, että työntekijän rohkaisu itsemyötätuntoisuuteen 

voi auttaa häntä työskentelemään kestävämmin ilman työuupumusta. Näin ollen esitän, että 

koulutuksen tiedollinen anti siirtyi merkittäväksi osaksi osallistujien itsemyötätuntoisuutta. 

Tietoa käytettiin oman kokemuksen sanoittamiseen, mutta kokemusta myös peilattiin tietoa 

vasten. Samoin tiedon kautta haettiin koetulle oikeutusta ja näin etsittiin ymmärtääkseni myös 

Neffin (2003a) esittämää ”jaettua ihmisyyttä”. Myös nämä edellä esitetyt tulokset kertovat 

nähdäkseni itsemyötätunnon harjoittamisesta juuri muutoksen näkökulmasta. 

 Itsemyötätunnon tiedollisen annin siirtyminen osallistujien käyttöön näyttäytyi siis 

tulosten valossa sangen ongelmattomalta, mutta vastaavasti kertomukset, jotka sisältävät 

pohdintoja tunteista – sekä myös tietoa tunteista – sisälsivät enemmän kysymyksiä. 

Kertomuksissa kuvattiin, että koulutus havahdutti ”tilan antamiseen tunteille” ja ”tunteet voisi 

nähdä työpaikalla voimavarana.” Toisaalta tunteista kerrottiin myös hyvin vastakkaisesti ja 

itsemyötätunnon myös nähtiin vaikuttavan siihen, että ”hahmottamme ongelman ja toimimme 

-- itsessämme niin, etteivät tunteet häiritse työtä”. Tunnekertomuksia leimasi kuitenkin se, 

ettei erilaisia tunteita niissä tarkemmin nimetä, vaan kuvailtiin esimerkiksi ”yhtäkkiä 
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pomppaavia pahoja tunteita”. Samanaikaisesti vaikka tunteiden nimeäminen oli vähäistä, 

”tunteet” yleisenä ilmiönä olivat mukana monissa itsemyötätuntokertomuksissa. Tällöin 

niiden nähtiin vaikuttavan päätöksen tekoon, oppimiseen, omaan itsekritiikkiin, kykyyn 

havainnoida ja hyväksyä omia onnistumisia ja epäonnistumisia sekä toisaalta omia 

vahvuuksia ja heikkouksia.  

 Tämänkaltainen tulos tunteiden nimeämättömyyden suhteen oli sikälikin 

mielenkiintoinen, että juuri tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen nähdään 

merkityksellisenä osana itsemyötätuntoisuuden kehittymistä. Näin huomio esimerkiksi 

Kristian Neff (2003a; 2003b) korostaessaan tietoista läsnäoloa– ja siinä tunteiden 

arvottamatonta tarkastelua– itsemyötätunnon mahdollistajana. Saman suuntainen painotus on 

myös omaksumis- ja hyväksymisterapeuttisen koulukunnan käsityksissä itsemyötätunnosta 

(esimerkiksi Tirch, Schoendorf & Silberstein 2016, 63–65; Hayes ym.,1999). Tällöin yksilön 

itseymmärryksen kasvun nähdään syntyvän nimenoman tunteiden tunnistamisen, nimeämisen 

ja hyväksymisen myötä. Kyse on minän kyvystä tarkastella omaa tietoisuuttaan ja olla 

yhteydessä tietoiseen minään. Tähän liittyen Dodson & Heng (2021, 186) toteavat myös 

Hayesin ym. (1996) tutkimuksiin viitaten, että samalla kun huomaaminen ja tunnetyöskentely 

ovat olennainen osa itsemyötätuntoon liittyvää tietoisuustaitojen harjoittamista sekä osa 

”jaettua ihmisyyttä”, se on yksilölle haastavaa, sillä kielteiseksi koettujen tunteiden 

havainnoiminen on raskasta ja on näin ollen sitä on myös luonnollista pyrkiä välttelemään. 

Ajattelen, että myös tästä oli kyse tutkimusaineiston tunteiden nimeämisen vähyydessä. 

 Toisaalta useat tunnetutkimukset osoittavat, että tunteiden havaitseminen lopulta lisää 

yksilön voimavaroja. Esimerkiksi Barbara Fredrickson (2004) on tunneteoriassaan osoittanut 

myönteisten tunteiden, kuten ilon, kiinnostuksen, tyytyväisyyden ja rakkauden vaikuttavan 

myönteisesti yksilön luoviin toimintoihin, ideoihin ja sosiaaliseen sitoutumiseen sekä 

kokonaisuuden hahmottamiseen, jotka osaltaan kasvattavat yksilön henkilökohtaisia 

voimavaroja. Tällä puolestaan voidaan nähdä myös työhyvinvointia kasvattava vaikutus. 

Tämän lisäksi juuri tunteiden nimeämisen on havaittu magneettiresonanssikuvantamisen 

(FMRI) avulla rauhoittavan aivoja, kuten toteaa Germer (2009, 95) viitaten David Cresswellin 

ym. tutkimuksin. Koska tunteiden havainnoimisen ja itsemyötätuntoisuuden sidos on edellä 

mainittujen tutkimusten mukaan vahva – ja tätä suhdetta edelleen vahvistava – ja koska sen 

myös nähdään edistävän muun muassa yksilön psyykkistä joustavuutta Leary ym. (2007), 

yleistä elämään tyytyväisyyttä (Neff 2003b) ja vaikuttavan myönteisesti muun muassa 

resilienssiin (Neff & Vonk 2009; Siebert 2010) on tunnetyöskentelyä, sen erilaisissa 

muodoissaan, perusteltua lisätä myös itsemyötätuntokoulutukseen. Ajatusta tukee myös 
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prosessimaista itsemyötätuntoa painottava tutkimus (Dodson & Heng 2021, 183–185), jossa 

tunteet ja niiden havainnoiminen nähdään olennaisena elementtinä itsemyötätuntoisuuden 

siirtymisessä organisaatioon. Edellisiin tutkimuksiin viitaten on kiinnostavaa kysyä, mikä 

vaikutus tunteiden nimeämättömyydellä oli osallistujien kokemukseen omasta 

itsemyötätunnosta ja sen muutoksesta. Ajattelen, että kysymystä on hyvä tarkastella 

tulevaisuudessa lisää. 

 Kuten on edellä tuonut ilmi, tuloksissa oli nähtävissä paljon itsemyötätunnollista 

liikehdintää. Tämä tuli esiin kaikissa edellä esittämissäni kertomuskategorioissa. Tätä liikettä 

tapahtui aina kun osallistujat kuvailivat itsemyötätuntoaan, havainnoivat 

itsemyötätuntotyövälineiden käyttökokemuksia tai peilasivat omaa kokemustaan koulutuksen 

antamaan tiedollisen aineksen kautta sekä kertoivat havahtuneensa työyhteisössä toisten 

puheeseen, sen kriittiseen sävyyn. Tämä sai minut kysymään, voiko yksilö käyttää 

itsemyötätuntoa ilman että hänen itsemyötätuntoisuutensa samalla muuttuu. Voiko 

harjoittamista olla ilman liikettä? Ja eikö liike jo itsessään ole muutosta? Tähän liittyen onkin 

aiheellista vielä kysyä, miten itsemyötätunto lopulta rajautuu ja kuten Dodson & Heng (2021, 

181) sen tiivistävät, mitkä tunteet ja ajatukset sekä millainen käyttäytyminen on lopulta 

itsemyötätuntoista. Kysymys on kiinnostava myös siksi, että kyseiset tutkijat tuovat esiin 

tutkimuksia (Alkema ym. 2008; Egan ym. 2019; Schabram & Heng 2021; van der Meulen 

ym. 2021), jotka osoittavat, että itsemyötätunnollisuus voi olla myös fyysistä, sosiaalista tai 

mentaalia. Koska tämän tutkielman itsemyötätuntokertomuksista oli analyysin perusteella 

löydettävissä huomaamisen ja tekemisen elementit – vaikka ei niinkään tuntemisen elementtiä 

– osana yksilön itsemyötätuntoista työskentelyä, katson myös sen kertovan 

itsemyötätunnollisesta sisäisestä liikehdinnästä, joka voidaan nähdä muutoksena. 

Havainnollistan tätä vuorovaikutuksellista suhdetta, jossa itsemyötätuntokertomukset nähdään 

muutokseen ohjaavana – mutta myös muutoksesta kertovana – itsemyötätunnollisena 

sisäisenä liikkeenä kuviossa 2. 
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Kuvio 2. Koulutuksen koetut osatekijät ja niiden keskinäinen vuorovaikutus sekä 

itsemyötätunnollinen liike. 

 

 Vahvistaakseni tulosta itsemyötätunnon muutoksesta tarkastelen kertomuksista vielä 

koulutuksen vaikutuksia. Keskityn tarkastelussani vain koulutuksen vaikutukseen sellaisena 

kuin se minulle tulosten pohjalta hahmottuu, osallistujien vaikutuksen kokemusta en näiden 

vastausten pohjalta pääse havainnoimaan. Tässä kohden sovellan luvussa 4.2 esiteltyä 

Oulujärvi ja Perä-Rouhun (2000, 18–20) kolmen tason mallia. Koulutuksen vaikuttamia syy-

seuraussuhteita osallistujien kokemassa itsemyötätuntoisuudessa oli tulosten pohjalta 

refleksiivisyyden moninainen käyttö. Tätä tapahtui koulutuksen itsemyötätuntotyökalujen 

kautta sekä koulutuksen itsemyötätuntotiedon ja tunnetiedon vaikuttamana. Uutena – tai 

ainakin osallistujissa yhä vahvistuvana taitona –esitän sekä omaan sisäiseen puheeseen ja sen 

sävyyn havahtumisen, että toisaalta työympäristön puhekulttuurin havainnoimisen. 

Koulutuksen vaikutus näytti ulottuvan sekä yksilöön sisään että hänestä ulos, kohti yhteisöä, 

kuten seuraavassa luvussa esitän. Samalla katson, että osallistujissa tapahtui itsemyötätunnon 

sanoittamista ja sen näkyväksi tekemistä, eräänlaista uuden kertomuksen rakentamista, josta 

myös Polkinghorne (1995, 6–8) puhuu. Näin myös koulutuksen vaikutuksen tarkastelu 

vahvisti ajatustani siitä, että koulutus vaikutti osallistujien itsemyötätuntoon ja tätä vaikutusta 

voidaan pitää muutoksena itsemyötätunnossa. 

Muutos

Ympäröivä 
puhe

Sisäinen 
puhe

Tieto

Itsemyötätuntoinen liike
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5 Itsemyötätunto ja sen koettu vaikutus työyhteisössä 

5.1 Viisi kertomuskategoriaa kokemuksista itsemyötätuntoisuuden ja 
työyhteisön suhteesta 

Tässä tulososassa esittelen tutkimustuloksiani yksilön ja yhteisön koetusta vaikutussuhteesta 

itsemyötätuntoisuudessa. Esittelen ensin kategoriat, tämän jälkeen otteita jokaisen kategorian 

tuloksista ja luvun lopussa vertailen ja peilaan tuloksia aiemman tutkimuksen valossa. 

Kertomukset itsemyötätunnon roolista työyhteisön ja työntekijän suhteessa osoittautuivat 

moninaisiksi ja näin ollen päädyin jaottelemaan ne viidenlaisiin kategorioihin: 

1. Kertomukset, joissa oman itsemyötätunnon ja työyhteisön vaikutussuhdetta käsitellään 

itsemyötätuntotyökalujen kautta.  

2. Kertomukset, joissa työyhteisön koetaan vahvistavan omaa itsemyötätuntoisuutta.  

3. Kertomukset, joissa työyhteisön koetaan heikentävän omaa itsemyötätuntoa.  

4. Kertomukset, joissa työyhteisön ja oman itsemyötätunnon suhde ja vaikutus koetaan 

ristiriitaisena. 

5. Kertomukset, joissa kuvaillaan omaa vaikutusta työyhteisön itsemyötätuntoisuuteen.   

 Määritin kategorioiden järjestyksen kyseiseksi, sillä kategorioista ensimmäiseen 

keräsin tulokset, joissa työyhteisön itsemyötätuntoisuutta tarkasteltiin 

itsemyötätuntotyökalujen avulla ja sellaisenaan, ilman arvottamista. Näin ollen tätä 

ensimmäistä kategoriaa voidaan myös pitää tarkastelun alkutilana, eräänlaisena 

alkukategoriana, josta muu työpaikan itsemyötätuntoisuuden havainnointi alkaa tarkentua 

muutosta arvottavaan suuntaan. Ajattelen työkalujen käytön luoneen osaltaan myös 

osallistujissa valmiuksia sekä oman itsemyötätuntoisuuden että työpaikan itsemyötätunnon 

havainnoimiseen, mikä myös perustelee sen paikkaa ensimmäisen kategoriana. Kolme 

seuraavaa kategoriaa sisältävät vaikutussuhteen arvottavaa tarkastelua, pohdintoja siitä, onko 

koettu vaikutus myönteistä, kielteistä vai ristiriitaista. Viides kategoria sisältää 

tarkastelukulman muutoksen ja siinä painopiste on osallistujan oman vaikutuksen 

kokemuksen tarkastelussa. Kuvaan kategorioiden keskinäisiä vaikutussuhteita seuraavassa 

kuviossa 3. 
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Kuvio 3. Vaikutussuhteet kertomuksissa itsemyötätunnosta työntekijän ja 

työympäristön suhteessa.  

 

 Halusin kuviolla tuoda esiin sitä moninaisuutta, josta työntekijöiden ja työyhteisön 

vuorovaikutuksellinen suhde itsemyötätunnossa näytti muodostuvan. Tällöin vaikutus 

rakentui osin myönteisistä, osin kielteisistä, osin taas ristiriitaisista kokemuksista. 

Kuvauksissa omasta vaikutuksesta työyhteisön itsemyötätuntoisuuteen näkyi myönteinen 

sävy, vaikkakin oman itsemyötätunnollisen toiminnan arvioitiin samalla vielä olevan 

kehkeytymässä. 

 

5.1.1 Itsemyötätuntoisuus ja työkalut työpaikalla 
Tulosten esittelyssä toimitaan samoin kuin luvussa neljä (4), jolloin vain niissä vastauksissa, 

joissa työkalu mainitaan erikseen nimeltä, se myös tuodaan tuloksissa esiin, muutoin 

käytetään yleisnimikettä ” ”itsemyötätuntotyökalu tai työkalu”. Koska tehtävät ja kyselyt on 

esitelty tarkemmin jo tutkimuksen aineiston (3.2) yhteydessä, tiivistän seuraavaksi vain niiden 

ajatuksen tutkimustuloksen ymmärrettävyyden vuoksi. Työvälineiden yhteisöllistä käyttöä 

tarkastelevassa tehtävässä kysymys muotoiltiin seuraavasti: kuinka koet, että voit hyödyntää 

kokemustasi työkalun käytöstä tai itse työkalua työyhteisössä? Koska tehtävän kysymys on 

alun perin kaksiosainen; se sisältää sekä kokemuksen että työkalujen hyödyntämisen, myös 

kirjallisissa vastauksissa nämä molemmat kietoutuivat yhteen. Vaikuttaa myös tulosten 

perusteella siltä, että ainakin osa vastaajista ymmärsi kokemuksen viittaavan laajemmin koko 

Työntekijä Työyhteisö

ristiriitainen kokemus

oma vaikutus

kielteinen kokemus

myönteinen kokemus
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koulutuksen senhetkiseen antiin. Vastaavasti tutkimuksen haastatelluissa työkalujen 

käyttökokemuksista kysyttiin sekä yksilöllisenä että yhteisöllisenä ilmiönä, ja tässä 

tulososassa esittelen yhteisölliset kokemukset. 

 Työkalujen käyttö rohkaisi vastaajia ”jakamaan kokemuksia” ja ”lisäsi avoimuutta 

työkavereiden kanssa”. Käyttöä kuvailtiin seuraavasti: ne saivat ”ajattelemaan, miten voin 

tukea omaa yhteisöäni olemaan enemmän itsemyötätuntoinen ja ymmärtävä”, sekä 

”pohtimaan työyhteisön sairastamiskäytännettä ja sankari työntekijän roolia”. Työkalujen 

käyttö myös auttoi osallistujia ”näkemään menestyneet, vahvat työkaverit inhimillisemmin” 

sekä ”tuntemaan pienempää yksinäisyyttä”. Työkalut arvioitiin muutamissa vastauksissa 

välineiksi johonkin tärkeämpään: ”ne työkalut ei oo se suurin anti, vaan just se sellainen että 

nää muutkin kokee tätä ja -- että en oo itse yksin sen asian kanssa.” Toisaalta työkaluja ei 

kuitenkaan haluttu jättää pois: ”mä en ois kuitenkaan valmis jättämään niit (työkaluja) siitä 

koulutuksesta- -”. Näin työkalujen yhteisöllinen käyttö tuli esiin vahvasti. 

 

5.1.2 Työympäristön koettu myönteinen vaikutus itsemyötätuntoon 
Itsemyötätuntoisuutta rakentavina tekijöinä työyhteisössä mainittiin muun muassa se, että 

yritys järjestää koulutusta muun muassa empatiasta, myötätunnosta, mindfulnessista ja ei -

väkivaltaisesta kommunikaatiosta ja että, tarjolla on ”monenlaisia ohjelmia ja anna äänesi 

kuulua tilanteita, joissa jokaisella on mahdollisuus muuttaa työtä ja itseään siinä”. 

Myönteinen dialogisuhde ympäristön kanssa korostui myös vastauksessa, jossa todettiin, että   

töissä on erinomainen tuki vahvuuksille ja heikkouksille. Monissa vastauksissa tukena 

nostettiin esiin myös kokemusten jakaminen ja työkavereihin paremmin tutustuminen.  

 Toisaalta myös koulutuksen koettiin jo vaikuttaneen työyhteisöön: ”on sellaiset 

positiiviset jälkitunnelmat”, ”prosessi on meneillään - -.” Koulutuksen jälkivaikutuksena 

nähtiin myös se, että osallistujat olivat kokoontuneet myös koulutuksen jälkeen ja miettineet, 

miten he pitävät tätä elossa ja vievät eteenpäin. Käytännön toimina mainittiin yrityksen 

hyvinvointi lähettiläät, jotka voivat tuoda myös itsemyötätuntoa teemaa vielä vahvimmin ja 

laajemmin esiin. Jo toiminnassa olevasta käytänteestä kertoo myös seuraava kommentti: 

”meillä on- - joka toinen viikko tapaaminen - - jos me käydään näitä asioita läpi-- ”. Näin 

myös useammissa vastauksissa koulutuksen vaikutuksesta syntynyt uusi yhteisö, ”jonka 

kanssa on koettu samaa” nähtiin tukevan omaa itsemyötätuntoisuutta. Tätä yhdessä tekemisen 

ja -oppimisen jatkumista hahmottui monista vastauksista. 
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5.1.3 Työympäristön koettu heikentävä vaikutus itsemyötätuntoon 
Vastauksissa, joissa työympäristön nähtiin heikentävän itsemyötätuntoisuutta, kuvattiin 

yrityskulttuuria ”läntiseksi tavaksi johtaa”, jolloin vastauksen mukaan on kyse myös ”työn 

rakenteesta”. Myös yrityksen työntekijöiden laaja ammatillinen kirjo nähtiin 

itsemyötätuntoisuutta ja pehmeitä asioita heikentävänä: ”-- jotkut työntekijät ovat hyvin 

tietotekniikka ja yritys orientoituneita-- he eivät näe, että pehmeät asiat hyödyntävät sekä 

yksilöitä että koko organisaatiota”. Toisaalta työpaikan itsemyötätunnon heikentävän 

vaikutuksen nähtiin olevan sidoksissa myös henkilöön liittyviin syihin, ”siihen, että ”onks ne 

ihmiset valmiita siihen, - -”et pitäisi muuttaa omaa keskustelutapaa - -”. Vallitsevan 

työkulttuurin vaikutusta kuvattiin myös virallisen organisaation rinnalla toimivasta ”varjo 

organisaatiosta”. Sen nähtiin omaavan erityisesti mielipidevaltaa: ”et jos tiimissä hän on 

vertainen, mut samalla sitä mieltä, että tää (itsemyötätunto) ei oo juttu, ni se estää sen.” Myös 

organisaation koko ja sen rakenne nähtiin haastavana tekijänä. 

 Itsemyötätuntoisuutta työympäristössä haastavana nähtiin myös ”jatkuva kiire”, tunne 

siitä, että ”olemme jäljessä”. Kiireen tunteen nähtiin myös vaikuttavan siihen, miten ihmiset 

ilmaisevat ajatuksiaan. Myös se, että ” meil on myös - - tiimissä ehkä semmosii ihmisiä, jotka 

ei oo puheissaan kauheen myötätuntosia niin se myös estää - -”. Kiireen tai stressin tuntu 

mainittiin monissa vastauksissa ja sen nähtiin olevan sekä omaan työn rajaamiseen liittyvä, 

kuten luvussa 4.2 toin esiin, mutta samalla myös osa laajempaan työyhteisöön, työtehtäviin ja 

niiden” tiukkoihin” aikatauluihin liittyvä kysymys. 

 Samoin pandemiatilanne nähtiin vastauksissa sekä itsemyötätuntoisuutta että empatiaa 

haastavana tekijänä:” tuntuu vähän, että korona ajan myötä on menny tiukempaan suuntaan, 

että ihmiset kokee, että on vielä enemmän töitä kun normaalisti - - ennen meillä oli enemmän 

sellaista luovaa tilaa- -”.  Näin myös etätyö ja vallitsevan tilanteen aiheuttama sosiaalisten 

suhteiden vähyys esiintyivät vastauksissa itsemyötätunnollisuutta esiin kutsuvina tekijöinä.   

 

5.1.4 Työpaikan ja itsemyötätuntoisuuden välillä koettu ristiriita  
Oman itsemyötätuntopyrkimyksen ja työyhteisön välillä koettiin erilaisia vastakkainasetteluja 

ja monet niistä nähtiin liittyvän tapaan kommunikoida, ”millainen keskustelukulttuuri - - 

organisaatioon on pesiytynyt.” Myös puhumisen ja epäsuoran vaikuttamisen sidosta 

pohdittiin:” Jos henkilö on - - voimakastahtoinen - - niin se saa sit -epäröivämmät henkilöt 

mukaan siihen (suorittavaan ajatteluun) ja sit ne unohtavat kaiken mitä tos (koulutuksessa) on 

juteltu.” Tämä ristiriita liitettiin vastauksissa myös omaan kokemukseen yrityskulttuurista, 
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jossa yrityksen sisäisten arvojen kuvattiin olevan hyvinkin kohdallaan, mutta sitä miten niiden 

ilmeneminen arjessa nähtiin olevan eri asia. 

 Myös pehmeiden ja kovien arvojen välillä koettiin yhteisössä ristiriitaa: ”isot johtajat 

sanoo, että hyvinvointi ensin - - mutta silti toisaalta tuntuu, että aika tiukkoja on nää 

tekemisen aikataulut kuitenkin- -.” Koettua ristiriitaa toivat yhteisön odotukset ja ajatukset 

”ammattimaisuudesta” sekä työn tekemisen vaatimuksista, jotka:”- - painaa enemmän ja 

enemmän vaa’assa - -ja sä ikään kuin alat tekeen kompromisseja ittes suhteen”. Ristiriitaa, 

jonka nähtiin syntyvän organisaation eri tasojen välillä, kuvailtiin seuraavasti: ”Suomen 

organisaatio on itseasiassa aika lämmin, - -on kiinnitetty huomiota- - poikkeuksellisen paljon 

- - henkiseen hyvinvointiin, sit kun mennään tiimitasoille, niin tilanne saattaa olla erilainen ja 

ihmiset on aika väsyneitäkin.” Tämä liitettiin itsemyötätuntoon nimenomaan omien rajojen 

hahmottamisen kautta, jolloin itsemyötätunnon nähtiin rakentavan uskallusta sanoa 

työyhteisössä: ”mä en nyt ehdi tehdä tätä”. Näin yksityisellä rajanvedolla nähtiin voivan 

vaikuttaa omaan tiimiin ja sitä kautta myös laajemmin organisaation työnteon kulttuuriin. 

 

5.1.5 Oma vaikutus työympäristöön 
Itsemyötätunnon ja työpaikan koettua vaikutussuhdetta lähestyttiin jo ennakkokyselyllä, 

jolloin kartoitettiin lähtötilannetta (ks. Taulukko 1.). Tällöin osallistujilta kysyttiin: kuinka 

paljon koet voivasi vaikuttaa työympäristöösi siinä mielessä, kuinka hyvin se tukee siellä 

työskentelevien henkilöiden itsemyötätuntoa? Tässä osaa tutkimusta oli käytössä viisi 

portainen asteikko, jossa 1 merkitsi ei ollenkaan ja 5 erittäin paljon. Osallistujien vastausten 

keskiarvo kysymykseen (asteikolla 1–5) arvosana neljä (4), joka tarkoittaa paljon. Myös 

koulutuksen jälkikyselyssä palattiin osallistujan kokemukseen siitä, kuinka hän kokee 

voivansa edistää itsemyötätuntoa käytännössä työympäristössään. Tähän jälkikyselyn 

määrälliseen osaan vastasi seitsemän (7) osallistujaa ja näiden vastausten kyseisen 

kysymyksen keskiarvo oli 4.3 asteikolla 1–5. Tuloksen mukaan vastaajat kokevat itse 

voivansa hyvin vaikuttaa työympäristönsä itsemyötätuntoisuuteen.  

 Oman itsemyötätuntoisuuden kuvattiin vastauksissa olevan uskaltamiskynnys, johon 

tarvitaan enemmän tukea: ”että, miten mä pystyisin tuomaan näitä omassa tiimissäni esille.” 

Tällöin huomioitiin myös oman puheen vaikutusta ympäristöön: ”kuinka paljon mä päästän 

sitä itsekritiikkiä valloille töissä” sekä ”miten puhun niistä omista projekteista ja miten 

työskentelen, että en tartuttais sitä (itselleen epäreilua puhetta) muihin.” Myös oman 

itsemyötätunnon nähtiin heijastuvan:” -- kun ihminen osaa olla itselleen myötätuntoinen niin 
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se ihan välttämättä vaikuttaa siihen, miten -- kohtelee muita ihmisiä”. Tai toimivan 

esimerkkinä: ”- - että toinen ihminen rupee kanssa miettii, et toi pysty olemaan noin lempeä 

itselleen ja muille, et minulla ois jotain oppimista häneltä.”  

 Itsemyötätuntoisuuteen havahtumisen toivottiin myös lisäävän oma herkkyyttä 

havainnoida, ymmärtää ja kunnioittaa keskusteluissa erilaisia näkökulmia: ”Et jos -- pystyis 

jotenkin myös kuuntelemisen ja kuulemisen taito kehittymään- -sillä vois olla vaikutusta 

päätöksentekoonkin.” Myös omaa palautteenantotaitoa peilattiin yhteisöön:” - - toi 

arvostuksenkin osoittaminen muille, ni sekin on semmoinen, et huomataan se, sanotaan 

positiivisia asioita.” Ajatus vietiin myös konkreettiselle tasolle: ”että viikoittain kerrotaan, 

mitä mä arvostan - - että tuo tiimi teki tosi hienosti- -.” Myös ristiriitoja sisältävissä työelämän 

tilanteissa omalla käytöksellä nähtiin vaikutusmahdollisuuksia:” et jos pystyis - - 

suhtautumaan ihmisiin, jotka on eri mieltä silleen myötätuntoisesti”. Tällöin vastauksissa 

puhuttiin avoimesta kuuntelemisen taidosta. Tulevaisuudessa toivottiin mahdollisuutta lisätä 

itsemyötätuntoisuutta työyhteisöön myös jo siellä olemassa olevien hyvinvointia tukevien 

rakenteiden kautta. Itsemyötätunnon toivottiin itsekritiikin vähenemisen myötä myös 

vaikuttavan tulevaisuudessa sekä omaa että toisten rohkeutta lisääväksi: ”että uskaltais- - 

sanoa asioista, tuoda esiin epäkohtia, tuoda esiin ideoita, - -et rohkenee käyttää - - omaa 

potentiaaliaan”. 

 Omaa osallisuutta itsemyötätuntoiseen työyhteisöön kuvattiin myös jo työpaikalla 

koulutuksen jälkeen alkaneen toiminnan kautta:” me ollaan sovittu sellaiset reflektioparit,  

joiden kanssa ois tarkoitus keskustella ja miettii niitä työkaluja- -sit pikkuhiljaa laajentaa just 

esimerkiks vaikka sit omiin tiimeihin.” Ja toisaalta ”mä yritän pitää meillä yllä semmoista 

vahvuuksien huomaamisen kulttuuria”. Oma vaikutus nähtiin myös vuorovaikutuksen kautta: 

”yksittäisestä ihmisestä se voi lähteä säteilemään ja etenkin, jos on semmoinen - - yhteisö - -.” 

Tulevaisuuteen suuntasi myös seuraavan vastaajan toive: ”nää teemat oli niin isoja ja 

kiinnostavia, et ois voinu käyttää tuplasti enemmän aikaa”. Monissa vastauksissa tuli esiin 

myös itsemyötätunnon moniulotteisuus ja lomittuminen erilaisiin elämän osa-alueisiin, myös 

työelämän ulkopuolella ja tällöin myös oman vaikutuksen kokemus näissä tilanteissa. 

 

5.2 Työyhteisössä koettu itsemyötätuntoisuus – tulosteni vertailu aiempiin 
tutkimuksiin  

Noudatan seuraavaksi samaa rakennetta kuin tulosten kategorisoinnissa ja aloitan 

kertomuksista, joissa työyhteisön koettiin vaikuttavan myönteisesti omaan itsemyötätuntoon. 
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Näissä kertomuksissa nostettiin esiin ”empatia ja humaani yrityskulttuurissa” sekä se, että 

yrityksessä ”hyvinvointi nähdään tärkeänä, eikä vain siksi, että sen avulla yritetään saada 

ihmistä mahdollisimman suuri hyöty ulos”. Kertomuksissa korostui myönteiseksi koettu 

vahva kahdensuuntaisuus työympäristön ja työntekijän välillä, samalla kuitenkin ajateltiin, 

että tulevaisuudessa ympäristön rooli tulee pienenemään, kun oma ”säteily kasvaa” tai kun 

”osaa paremmin itsenäisesti harjoittaa omia vahvuuksiaan ja tukee omia heikkouksiaan”. 

Näissä kertomuksista käytetiin säännönmukaisesti käsitettä ”empatia”, ei myötätunto. Tämä 

oli kiinnostavaa, eikä tutkimusaineiston kirjallisen osion kertomuksissa käsitettä 

”myötätunto” esiintynyt yhdessäkään vastauksessa. Kahdessa vastuksessa käytettiin 

itsemyötätunnon / self-compassion- käsitettä, mutta työkaverin osoittamaa tukea kuvattiin 

säännönmukaisesti käsitteellä ”empatia/ empathy”. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että kyseisten 

kertomusten ”empatia” on sisältönsä puolesta lähellä myötätunnon määritelmää, jossa 

myötätunto nähdään kolmivaiheisena prosessina, joka rakentuu tietoisuudesta, tunteesta ja 

toiminnasta (Pessi & Martela 2017, 14; Pessi 2014; Kanov ym. 2004; Lilius ym. 2011). Tätä 

ajatusta vahvistaa myös se, että kertomuksissa ”empatiaa” taustoitetaan sanoilla ”tuki”, 

”hyväksyntä” tai yleisesti ”humaanit arvot”.  

 Näin ollen itsemyötätuntoisuus ja empatia näyttivät esiintyvän kertomuksissa 

jatkuvasti toisiinsa lomittuvina ilmiöinä. Empatian ja itsemyötätunnon kulttuurista 

määrittymistä on tutkinut tarkemmin esimerkiksi Birkett (2014), mutta rajaan tämän 

kysymyksen tarkemman pohdiskelun tällä erää oman tutkimukseni ulkopuolelle. Sen sijaan se 

havainto, että myötätunnolla ja itsemyötätunnolla olisi kytkös myös tässä 

tutkimusasetelamassa – tai että osallistujat liittivät ne käsiteellisesti yhteen – saa tukea myös 

muista tutkimuksista (esimerkiksi Neff 2003a). Tällöin yksilön itsemyötätuntoisuuden on 

havaittu yksilössä näkyvän myötätuntoisuutena muita kohtaan, joka on osaltaan lisännyt myös 

sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Kertomuksissa tämä sanoitettiin seuraavasti: ”kun ihminen 

osaa olla itselleen myötätuntoinen, niin se ihan välttämättä vaikuttaa siihen, miten -- kohtelee 

muita ihmisiä”. Tätä havaintoa tukee myös Dodson & Heng (2021, 180) esille tuoma 

Henshall ym. (2018) tutkimus, joka osoitti, että itsemyötätuntoisuudella on positiivinen suhde 

työntekijän muita kohtaan osoittamaan myötätuntoon töissä. Tätä kuvattiin tapahtuvaksi myös 

näissä kertomuksissa. 

 Toisaalta myönteisenä vaikutuksena koettiin myös se, että koulutuksen nähtiin jo 

vaikuttavan työyhteisöön. Näin koulutuksen seurauksena syntynyt yhteisö nähtiin 

voimavarana oman itsemyötätunnon rakentumisessa, että on ”ihmisiä eri itsemyötätuntoreitin 

vaiheissa”. Myös työyhteisön erilaisten ryhmien elinkaari nostetiin esiin ja todettiin: ”miten 
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niissä eri vaiheissa voisi itsemyötätuntoa tuoda - - sinne tiimiin- -.” Itsemyötätunnon 

erityisyyttä ja sen etuja ryhmätyöskentelyssä sekä toisaalta johtajuuden kysymyksissä ovat 

tutkineet Neff &Yarnell (2013). He havaitsivat, että tiimit kokevat vähemmän ristiriitoja, jos 

niissä uskotaan itsemyötätuntoisuuden toteuttamisen käytännössä olevan tärkeää. Näin 

itsemyötätuntoisen työelämäotteen voidaan nähdä vaikuttavan myös erilaisissa ryhmissä ja 

verkostoissa toimimisen myönteisesti. Tämä on erityisen tärkeää organisaatiossa, jonka 

toiminta koostu verkostoituneista yhteisöistä, kuten esimerkiksi tutkimuksessa tarkasteltavana 

olevassa organisaatiossa. 

 Näissä kertomuksissa, joissa koulutuksen jälkeisiä itsemyötätuntotapaamisia 

kuvaillaan, toteutuu nähdäkseni itsemyötätunnon toiminnallisuuden elementti (Dodson & 

Heng 2021,185), jolloin huomaaminen, jota kuvasin erityisesti tulososassa 4.2, on synnyttänyt 

tunnetta jaetusta ihmisyydestä, joka tässä näkyy jo toimintana. Samalla itsemyötätunnon 

kokemisessa korostuu nimenomaan yhteisöllisyys. Näin siinä voidaan nähdä toetuvan jo myös 

Lefvebre ym. (2020) tutkimuksen osoittaman itsemyötätunto linkittymistä myönteisesti sekä 

yksilö- että ryhmätasolla sosiaaliseen turvallisuuteen, joka osaltaan on vaikuttamassa ryhmän 

hyvinvointiin. 

 Tarkasteltaessa itsemyötätuntoisuutta heikentäviä tekijöitä kertomuksissa painottui 

”suuri kuva” ja myös organisatorisina nähtävät kysymykset, kuten ”työn rakenne”, ”kiire”, 

”tiukat aikataulut” tai ”läntinen tapa johtaa”. Koska käsittelin itsemyötätunnon, stressin ja 

kiireen kytköstä jo luvussa 4.2, tuon tässä esiin vain työn rakenteen ja ”tiukat aikataulut” 

myös organisaattorisena kysymyksenä. Kysymys on työhyvinvoinnin näkökulmasta 

olennainen ja sen liittyy myös osin vallitsevaan pandemiatilanteeseen: ”korona ajan myötä on 

mennyt tiukempaan suuntaan, ihmiset kokee, että on vielä enemmän töitä kun normaalisti.” 

Myös Dodson ja Heng (2021, 169) kirjoittavat, että Covid-19 pandemian on todettu globaalin 

laman myötä myös pahentaneen (esimerkiksi Trougalos ym. 2020) stressiä työpaikoilla. 

Pitkittyneen pandemia-ajan rajoitustoimien vaikutuksista, esimerkiksi sosiaalisten suhteiden 

rajoittaminen on vaikuttanut työhyvinvointiin, kuten tulee ilmi muun muassa SITRAN 

tulevaisuusbarometrissa 2021 ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinSote 2020 -

tutkimuksessa. Tällöin on todettu, että suomalaisten työhyvinvoinnissa on tapahtunut laskua 

monilla tavoin. Näin ollen kuvaukset tiukentuneista aikatauluista, kiireestä, luovan ajan 

vähyydestä sekä arkisen sosiaalisuuden puuttumisesta puhuvat samansuuntaisesta 

todellisuudesta.  

 Samanaikaisesti pandemia-ajan etätöiden kuvauksissa toistui toive kuulumisesta 

työympäristöön, sen arkiseen sosiaalisuuteen. Tällöin juuri vallitsevat olosuhteet 
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rajoituksineen ja siihen liittyvä etätyö nostetiin ”empatian” haastajaksi”. Myös kansainvälinen 

itsemyötätuntotutkimusta pandemiaan liittyen on osoittanut itsemyötätunnolla olevan 

myönteinen vaikutus työkykyyn ja psykologiseen hyvinvointiin (Sasaki ym. 2020), COVID-

19-virukseen liittyvien mielenterveysongelmien torjuntaan (Wong 2020b) sekä erityksen 

lisäämään yksinäisyyteen ja toivoon (Kotera ym. 2021). Näitä kansainvälisiä 

tutkimuslöydöksi voidaan soveltaa myös suomalliseen työkulttuuriin – ja tähän omaan 

tarkastelukohteeseeni– etsittäessä parantuvaa ja mahdollisimman kokonaisvaltaista 

työhyvinvointia. 

 Organisaatiotason haasteena kertomuksissa nostettiin esiin myös yrityksen 

työntekijöiden laaja ammatillinen kirjo, jonka nähtiin heikentävän tai ainakin haastavaan 

itsemyötätuntoisuutta ja muita pehmeitä asioita: ”-- jotkut työntekijät ovat hyvin 

tietotekniikka ja yritys orientoituneita-- he eivät näe, että pehmeät asiat hyödyntävät sekä 

yksilöitä että koko organisaatiota.” Myös Dodson& Heng (2021, 189) tuovat esiin, että 

organisaation normien (Gilbert ym. 2011) on nähty vaikuttavan työkavereiden reaktioihin 

itsemyötätunnosta. Toisaalta nimenomaan akateemisessa viitekehyksessä on tutkittu (Egan, 

O´Hara, Cook & Mantzes (2021), että itsemyötätuntoisuutta, tietoisuustaitoja sekä muita 

hyvinvointitaitoja harjoittamalla yliopisto-opiskelijoiden akateemiset suoritukset paranivat 

selkeästi. Samoin Neff, Hsieh, & Dejitterat (2007) tutkimuksessa havaitsivat, että 

itsemyötätuntoisuudella on myönteinen suhde sekä akateemisten tavoitteiden saavuttamiseen 

että toisaalta siihen, miten yksilöt pääsivät eteenpäin tavoitteissa ajoittain tapahtuvista 

epäonnistumisista. Näitä tuloksia voitaneen soveltaa myös muuhun akateemiseen 

työympäristöön, kuten esimerkiksi tutkimuksessa tarkasteltavana olevaan organisaatioon, joka 

muodostuu työntekijöistä erilaisilta akateemisilta aloilta. Eritoten, kun molemmat tutkimukset 

myös osoittivat, että akateemisten työsuoritusten paranemisen lisäksi esimerkiksi 

itsemyötätunnon harjoittaminen vaikutti suotuisasti myös muihin elämän hyvinvointitaitoihin. 

Näin ollen on erityisen tärkeää tarkastella tulevaisuudessa itsemyötätuntoa työyhteisöissä 

huomioiden erilaisten organisaatioiden rakenne ja itsemyötätunnon rakentuminen siinä myös 

yhteisöllisesti.   

 Myös ristiriitaisuutta sisältävissä kertomuksissa painottui nimenomaan organisaation 

taso. Tällöin yhtäällä oli ”organisaation virallinen kanta”, sen ”humaanit arvot” ja toisaalla 

työntekijän arkinen kokemus kiireestä ja tiukoista aikatauluista. Nämä kaksi todellisuutta 

näyttäisivät muodostavan eräänlaisen kaksoiskuvan –tai kuten Bruner (1996) asian ilmaisee– 

kaksoismaiseman, jossa virallinen tarina ja koettu elämä muodostavat suuremman tarinan, 

joka rakentuu toisilleen ristiriitaisista tarinoista. Tähän liittyen myös Dodson & Heng (2021, 
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189) tuovat esiin, että organisaatioon pesiytyneen kiirekulttuurin – eräänlaisen kiire normin – 

huomaaminen on olennaisesti itsemyötätunnollista toimintaa. Kyseessä on nimenomaan 

itsemyötätunnollisen huomaamisen ja siitä versovan tuntemisen kytkös. Samoin tutkijat 

huomioivat, että kiirenormin syntymiseen olisi syytä puuttua mahdollisimman ajoissa, 

tilannetta ennakoiden. Nähdäkseni tässä juuri itsemyötätunnollisuus työyhteisön arvona ja 

voimavarana on avainasemassa.  

 Ristiriitaisesti koettiin myös toisten ihmisten asettamat – tai sellaisiksi tulkitut – 

odotukset. Tällöin itsemyötätuntoisuutta esti pelko oman heikkouden tai negatiivisten 

tunteiden esille tulosta sekä toisaalta ”rohkeuden puute”. Hyvin samansuuntainen on Dodson 

& Hengin (2021, 189) esittämä tutkimustulos siitä, että ihmisten on vaikeaa osoittaa 

heikkoutta työpaikalla, koska he pelkäävät tulevansa mustamaalatuksi heikoksi (Gilbert & 

Procter 2006) tai hemmotelluksi (Miron ym. 2016). Tällöin tutkimuksen mukaan yksilön 

itsemyötätuntoisuuden toteuttamista estää pelko siitä, että oma toiminta nähdään yhteisössä 

”laiskuutena” ja kohdatessaan rankaisevaa käytöstä työkavereilta itsemyötätuntoisen 

käytöksen on havaittu olevan vähemmän sitoutunutta. Samalla on mahdollista, että 

heikkouden – tai sellaiseksi mielletyn – ominaisuuden tai tunteen ilmaukseen työyhteisössä 

voi liittyä myös ajatus riippuvuudesta ja itsenäisyyden puutteesta. Tämä puolestaan sotii 

vastoin läntistä ajatusta aikuisen ihmisen yksilöllisestä toimijuudesta, kuten tuovat esiin 

esimerkiksi Tse (2022), Neff & Vonk (2009) ja Liao, Stead & Liao (2021). Näin työyhteisön 

kulttuuriset normit voivat asettua myös ristiriitaan yksilön mahdollisuuden kanssa toteuttaa 

omaa itsemyötätuntoisuutta. Tämä ristiriita voi kohdistua myös yksilön sisäiseen maailmaan, 

kuten tulee esiin seuraavassa: ”meidän tarvitsee -- olla varovaisia itsemme kanssa 

itsemyötätuntoisuuden suhteen, ettemme anna liikaa itsemyötätunnolle, jolloin 

tuotteliaisuuteemme kärsii.” Tämä kertomus asettuu ristiriitaan muun muassa edellä 

mainittujen Egan, O´Hara, Cook & Mantzes (2021) ja Neff, Hsieh, & Dejitterat, (2007) 

tutkimusten kanssa, joiden mukaan itsemyötätunto nimenomaan parantaa tuotteliaisuutta, 

mutta yhtä kaikki se kertoo yksilöllisestä, mutta samalla myös kulttuurisesti määrittyneestä 

normista. 

 Kertomuksissa, joissa keskiössä oli työntekijän kokemus omasta vaikutuksesta, tuotiin 

esiin se, että itsemyötätuntoinen puhe kysyy työntekijältä rohkeutta. Tähän voi vaikuttaa 

henkilökohtaisten ominaisuuksien ohella myös tutkielmassa edellä mainittu Gilbert ym. 

(2011) tutkimus itsemyötätuntoisuuden näyttämisen pelosta tilanteessa, jossa työyhteisön 

normit nähdään vaikuttavan työkavereiden reaktioihin ja näiden reaktioiden oletetaan olevan 

kielteisiä. Sama tutkimus tuo esiin tässä myös itsekritiikistä luopumisen osana 
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itsemyötätuntoisuuden rakentumista, jolloin itsekritiikittömyys voidaan yhteisössä nähdä 

heikkoutena, joka puolestaan voi johtaa siihen, että yksilö tulee – tai hän kuvittelee tulevansa 

– jätetyksi yhteisön ulkopuolelle. Myös tämä tutkimus osoittaa, että itsemyötätuntoisuutta on 

syytä tarkastella yksilöllisen ja yhteisöllisen vuorovaikutteisena prosessina.  

 Toisaalta uskalluksen puutteessa toimia itsemyötätuntoisesti saattaa olla kyse myös 

yksilön itsetunnon vaikutuksesta hänen yhteisössään kokemaan itsemyötätunnollisuuteen. 

Nimittäin itsemyötätuntoa ja itsetuntoa tarkastelleet Neff & Vonk (2009, 45–46) nostivat 

tutkimuksessaan esiin myös ympäristön ja yksilöä ympäröivien suhteiden tarkastelun 

pohdittaessa itsetunnon ja itsemyötätunnon rinnakkaisuutta ja niiden eroavuuksia. He 

korostavat, että ilmiöiden kokonaisvaltaisissa tutkimuksissa tulee vielä selkeämmin ottaa 

huomioon läntisen psykologian yksilöllisyyttä, ainutlaatuisuutta ja itsenäisyyttä korostavan 

ihmiskuva sekä huomioida siihen osoitettu kritiikki (esimerkiksi Fancher, 1995; Richardson, 

Fowers ja Guignon, 1999). Näen, että tämä on tärkeää myös osana suomalaisen työelämän 

tarkastelua, sillä siinä on vuosien ajan painotettu nimenomaan itsetunnon merkitystä 

menestyksen tuojana. Tämä on näkynyt myös yhteiskunnassa käytävässä yleisessä ja 

julkisessa työelämäkeskustelussa (esimerkiksi Keltikangas -Järvinen 2017; Viljamaa 2021). 

On kuitenkin merkillepantavaa, edellä mainitussa tutkimuksessa (Neff & Vonk 2009, 35) 

havaittiin itsemyötätunnon ennustavan vakaampia tunteita itsearvostuksessa kuin itsetunto. 

Samoin sen nähtiin olevan vähemmän riippuvainen ulkoisista tekijöistä ja korreloivan 

vähemmän sosiaalisen vertailun, julkisen itsetunnon, murehtimistaipumuksen ja vihaisuuden 

kanssa kuin itsetunto. Myös yksilön kyky kestää enemmän sisäisiä kognitiivisia ristiriitoja 

parani itsemyötätuntoisuuden myötä. Nämä kaikki ovat tekijöitä, joita monin tavoin 

muuttuvassa työelämässä tarvitaan. 

 Tähän itsemyötätunnon harjoittamisen yhteisölliseen tarkasteluun viittaavat myös 

Dodson & Heng (2021, 189) tuoden esiin Dane ja Brummelin (2014) tutkimuksen, jossa työn 

dispositionalisten ja tilanteeseen liittyvät tekijöiden nähtiin vaikuttavan vahvasti 

työntekijöiden mahdollisuuteen harjoittaa töissä tietoisuustaitoja. On myös mahdollista, että 

yksilöt kokevat itsemyötätunnon rakennetta kohtaan kulttuurista epäluuloa ja itsemyötätunto 

voidaan näin käsitteenä sekoittaa esimerkiksi itsesääliin, kuten tuo esiin Kotera ym. (2019b). 

Näin ollen tarvitaan yhä avoimempaa yhteisöllistä keskustelua sekä työyhteisön arvoista, 

mutta myös siitä, miten itsemyötätunto kulttuurisesti – myös työyhteisön kulttuurissa– 

ymmärretään. 

 Omaa vaikutusta kuvaavissa kertomuksissa pohdittiin myös oman esimerkin voimaa 

kahdesta näkökulmasta, toisaalta sitä, ”kuinka paljon mä päästän sitä itsekritiikkiä valloille 
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töissä” ja toisaalta sitä, miten itse voi vaikuttaa työyhteisön puhekulttuuriin myös esimerkiksi 

palautteenantotilanteissa ja ”osoitan arvostusta työkaverille tai tiimille”. 

Itsemyötätuntoisuuden myös toivottiin vaikuttavan siihen, miten havainnoi, ymmärtää ja 

kunnioittaa keskusteluissa erilaisia näkökulmia. Myös kokemus erilaisuuden ymmärtämisen 

lisääntymisestä toistui: ”oli jännä kun - - ihmisillä saattoi olla ihan päinvastainen mielipide 

mut sitten kun me keskustelitiin, niin me täysin ymmärrettiin se toinen näkökulma”. Tämä 

kyky vaihtaa näkökulmia on olennainen osa kaikkea itsemyötätuntoista toimintaa, kuten tuo 

esiin Kristin Neff (2021, 244) viitaten tutkimukseensa (Neff, Yarnell & Pommier 2011). 

Näkökulmien vaihtamisen kyky näkyy sekä työyhteisöjen toiminnassa, kuten edellä oleva 

esimerkki antaa ymmärtää, mutta samalla se on kykyä etsiä oman mielen sisällä erilaisia 

vaihtoehtoja, näkökulmia ja toimia näin joustavasti. Näin se voidaan nähdä myös 

Polkinghornea (1995) mukaillen kykynä synnyttää uutta tarinaa.  

 Näin ollen esitän tulosteni perusteella, että itsemyötätunnon yhteisöllinen käyttö 

edellyttää yksilöltä uskallusta luopua itsekritiikistä ja negatiivisesti arvioivasta sisäisestä 

puheesta. Samalla näen, että vaikuttaminen on jo itsessään itsemyötätunnollista liikettä – 

itsemyötätuntoa – mutta samalla itsemyötätunnon käyttäminen yhteisössä myös osaltaan lisää 

itsemyötätuntoa yksilössä. Kyse on myönteisestä vuorovaikutuskehästä, jossa 

itsemyötätunnon harjoittaminen myös johtaa sen kasvuun. Vastaavasti yhteisössä tämä 

itsemyötätunnollinen vaikuttaminen näkyy tutkimuksen tulosten perusteella vahvuuksien 

huomaamisena, arvostuksen osoittamisena sekä erilaisuuden kunnioittamisena. Myös Dodson 

& Heng (2021, 180) tuovat esiin Henshall ym. (2018) tutkimuksen siitä, että omalla 

itsemyötätuntoisuudella on positiivinen suhde työntekijän muita kohtaan osoittamaan 

myötätuntoon työelämässä. Havainnollistan seuraavaksi kuviossa 4. oman vaikutuksen 

kokemisen prosessia.  
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Kuvio 4. Kokemus omasta vaikutuksesta työyhteisön myötätuntoisuuteen. 

 

 Kaiken kaikkiaan ajattelen tulosteni pohjalta, että itsemyötätuntoisuus syntyy yksilön 

ja yhteisön dialogista. Yksilö tarvitsee itsemyötätuntonsa kasvukumppaniksi yhteisön ja niin 

tarvitsee myös yhteisö. Yksilö heijastaa omaa itsemyötätuntoaan yhteisöön, yhteisö 

puolestaan peilaa tämän itsemyötätunnon takaisin yksilöön. Itsemyötätunto tarvitsee 

toteutuakseen nämä molemmat osatekijät; yksilön sisäisen työn sekä mahdollisuuden 

harjoittaa sitä yhteisössä. Jotta yhteisö saa jatkaa kasvuaan kohti itsemyötätuntoisuutta, sen 

tulee huolehtia yksilöidensä mahdollisuudesta toteuttaa omaa itsemyötätuntoaan. Tällöin sekä 

yksilö että yhteisö ovat liikkeessä, alttiina haasteille ja muutokselle. Näin itsemyötätuntoisuus 

alkaa tehdä sekä yksilöä että yhteisöä uudella tavalla näkyväksi. Hiljaiset ja vaietut rakenteet 

sisällä ja ulkona alkavat hahmottua. Henkilökohtaisesti koettu rakentaa yhteisesti jaettua. 

Oma vaikutus kysyy
- uskallusta toimia itsemyötätuntoisesti
- rohkeutta luopua itsekritiikistä

Itsemyötätunto

Näkyy yhteisössä
- vahvuuksien huomaamisena
- arvostuksen osoittamisena
- erilaisuuden kunnioittamisena
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6 Johtopäätökset ja pohdinta 
Tarkastelin tässä tutkielmassa itsemyötätuntokoulutukseen osallistujien itsemyötätuntopuhetta 

ja kokemuksia itsemyötätunnosta itsemyötätuntokoulutuksen äärellä sekä toisaalta työntekijän 

ja työyhteisön keskinäistä koettua vaikutussuhdetta itsemyötätuntoisuudessa. Nämä teemat 

haastoivat minua yhä uudelleen tarkastelemaan henkilökohtaisesti koetun itsemyötätunnon 

asemoitumista yhteisöön. Samalla sain pohtia käsitteiden rajaamista, sen merkitystä itselleni 

tutkijana ja ennen kaikkea sitä, voinko tutkia jotakin, mitä en osaa rajata. Rajata jotakin, mitä 

en ymmärrä. Kuinka tarkastelen ilmiökenttää, joka ei suostu asettumaan, vaan valuu kerta 

toisena jälkeen yli, sanojen tavoittamattomiin? Kun vihdoin suostuin avoimuuteen ja ei-

tietämiseen aloin löytää myös vastauksia. Yllättäen myös itsemyötätunto tutkimukseni 

ydinkäsitteenä alkoi asettua ja suostua ymmärrettäväksi. Se alkoi hahmottua minulle 

dynaamisena vuorovaikutuksena. Yksityisen ja yhteisen risteyspaikkana, jossa ainutkertainen 

kertomus omasta itsemyötätuntoisuudesta oli samalla myös kulttuurista tarinaa ympäröivästä 

yhteiskunnasta. Henkilökohtaisesti koettu oli yhteisöllisesti jaettua.  

 Näin tutkimusmatkani haarautui kahtaalle; toisaalla oli työntekijän yksityinen ja 

herkkävireinen kokemus itsemyötätuntoisuudesta ja toisaalla työyhteisö, kulttuurisine 

rakenteineen, normeineen ja arvoineen. Tämän suhteen kaksitasoisuuden ja vahvan 

dialogisuuden hahmottaminen osoittautui tutkimukseni etenemisen kannalta olennaiseksi, 

jotta aloin ymmärtää työntekijän itsemyötätunnon kokemusta yhteisössä ja sitä, miksi 

itsemyötätunnon muutoksesta oli niin vaikeaa puhua. Tutkimuksen edetessä myös työntekijän 

ja työyhteisön välisen suhteen monikerroksisuus alkoi hahmottua minulle uudella tavalla. Se 

peilautui yhä enemmin Emilé Durkheimin ajatukseen altruismin, solidaarisuuden ja yhteisöjen 

siteestä, sillä myös työelämän yhteisöllisyys sisälsi kuulumista, identiteetin rakentumista sekä 

solidaarisuutta. Se rakentui toisiinsa kietoutuvista elementeistä, osin ääneen sanotuista, osin 

vaietuita.  

 Tutkimukseni tärkeimmäksi löydöksi piirtyi itsemyötätunnosta puhumisen ja 

kokemisen monikerroksisuus, joka näkyy sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti koetussa 

itsemyötätunnossa. Tämä löytö haarautuivat puolestaan kahtaalle. Yhtäällä oli yksilöllisesti 

sävyttynyt itsemyötätunnon kokemus ja puhe siitä, joka tutkimukseni mukaan sisältää sekä 

helposti kuvattuja, selkeästi piirtyviä elementtejä että vaiettuja tekijöitä. Tätä tarkastellessa 

keskeiseksi tarkasteltavaksi ilmiöksi nousikin yllättäen omasta itsemyötätunnon muutoksesta 

puhumisen vaikeus. Katsoin tämän löydön liittyvän omasta muutoksesta puhumista 
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kulttuurisesti määrittäviin tekijöihin, joiden tarkastelu osana itsemyötätunnollisuuden 

yhteisöllistä harjoittamista sekä itsemyötätuntoilmiön yhä laajempaa ymmärtämistä, on 

olennaista. Tutkimuslöytöjen toinen haara piirsi kuvaa yksilöllisen ja yhteisöllisen 

itsemyötätunnon vahvasti vuorovaikutuksellisesta suhteesta. Yhteisöllisesti koettu 

itsemyötätuntoisuus näytti rakentuvan vahvasti molemminpuolisessa vuorovaikutuksessa, 

jossa työntekijän henkilökohtainen sisäinen työ ja tälle myönteinen työyhteisö kohtaavat. 

Tämä suhde näyttäytyi tutkimuksessa monin tavoin sävyttyneenä ja työyhteisön koettiin 

vaikuttavan omaan itsemyötätuntoisuuteen myönteisesti, kielteisesti ja ristiriitaisesti. 

 Nämä löydöt sisältävät myös versoja monille itsemyötätunnon organisatorisille 

lisätutkimuksille, joita ovat esimerkiksi kulttuurisen vaikenemisen kytkös itsemyötätunnon 

kokemukseen ja itsemyötätunnon harjoittamiseen niin, että tutkimuksissa huomioidaan myös 

vallitsevan organisaation kulttuuri arvoineen ja normeineen. Tällöin on syytä tarkastella myös 

tulevaisuudessa suomalaisten kulttuurikerrostumien vaikutusta työntekijän koettuun 

itsemyötätuntoon. Tämä on olennaista myös siksi, että esimerkiksi Montero-Marin ym. (2018) 

havaitsivat laajassa monikansallisessa tutkimuksessa itsemyötätunnon eri osa-alueiden – sekä 

siinä positiivisiksi ja negatiiviksi miellettyjen asioiden– heijastavan laajempaa kulttuurista 

rakennetta ja taustaa. Samansuuntaisesta tuloksesta kertoi myös nuorten aikuisten 

itsemyötätuntoa kiinalaisessa kulttuurissa tarkastellut tutkimus (Zhao, Smithson, Ford, Wang, 

Wong, & Karl 2021), jossa havaittiin, että osallistujien näkemys itsemyötätunnon 

ulottuvuuksista hahmottui dialektisena ja se heijasti sekä negatiivisia että positiivisia 

käsityksiä kustakin itsemyötätunnon osatekijästä. Tutkijat katsoivat tämän kertovan 

ympäröivän filosofisen perinteen vaikutuksesta, joka vaikuttaa muun muassa minäkäsitykseen 

ja luo eräänlaisen kaksoisfokuksen itsen ja sosiaalisen osallistumisen välille. Myös 

uskontopsykologi Barry Tse (2022) on esittänyt samansuuntaisia pohdintoja ympäröivän 

filosofian vaikutuksesta yksilön itsenäisyyden ja riippumattomuuden kokemukseen ja tämän 

kokemuksen vaikutuksesta itsemyötätunnon harjoittamiseen.  

 Kulttuurin vaikutuksen tutkimukset itsemyötätuntoon ovat viime vuosisan keskittyneet 

vahvasti itäisen tradition pariin. Samansuuntaista tutkimusta olisi hyvä tehdä myös 

suomalaisesta työelämän kulttuurista, huomioiden sen kulttuurisia erityispiirteitä suhteessa 

itsemyötätunnon harjoittamiseen. Tutkielmani tulosten pohjalta näen, että tällöin on syytä 

havainnoida kansallisesti määrittyneitä arvostuksia, kuten itsenäisyyden ja 

riippumattomuuden kytköstä suhteessa ammatti-identiteettiin ja tämän mahdollista vaikutusta 

koettuun itsemyötätuntoisuuteen työyhteisössä. Tässä tarkastelussa on syytä huomioida myös 

organisaatio -ja yrityskulttuuriin vaikutus.  
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 Näen yrityskulttuurin tarkastelun tässä olennaiseksi tekijäksi, koska yrityskulttuurin 

ajatellaan (esimerkiksi Luukka 2020) olevan tällä hetkellä suuressa muutoksessa. Globaalit 

muutokset vaikuttavat organisaatioiden rakenteisiin ja heijastuvat lopulta yksittäiseen 

työntekijään. Tämä näkyy toimenkuvissa, joissa painotetaan ryhmädynamiikkaa hyödyntävää 

asiantuntijuutta, yhdessä innovointia ja luovaa ongelmanratkaisua, kuten tuovat ilmi 

työelämän tutkimuksissaan muun muassa Pessi & Martela (2017, 26) sekä Luukka (2020, 

172–173) viitaten Wooley ym. (2010) sekä Googlen Project Aristoteles (Duhigg 2016; 

Dennig 2018) tutkimuksiin. Yrityskulttuurilla ymmärrän tässä E. Scheinin (1994/ 2001) 

mallia mukaillen yrityksen ulospäin näkyviä muotoja (tuotteita ja käyttäytymistä) sekä 

yrityksen sisälle päin näkyviä muotoja (arvoja ja perusoletuksia). Itsemyötätuntoisen 

työkulttuurin tutkimus yrityskulttuurin osana tulisi sisältää yrityksen ulkoisista muodoista 

muun muassa yhteisön puhekulttuurin vaikutuksen tarkastelun ja sisäisistä muodoista 

esimerkiksi yrityksen arvojen, normien ja olettamuksien sidoksen itsemyötätunnon 

harjoittamiseen.  

 Voimavarjoa lisäävän työkulttuurin tutkimus on erityisen tärkeää juuri nyt vallitsevan 

pandemiatilanteen vuoksi, kuten huomioivat myös Kotera & Van Gordon (2021, 2–3) viitaten 

Hamouche (2020) tutkimukseen työpaikoilla globaalisti kasvaneeseen stressiin, sosiaaliseen 

eritykseen, sairauden stigmaan sekä työelämässä yleisesti lisääntyneeseen epävarmuuteen. 

Tässä yhteydessä kyseiset tutkijat korostavat ihmisyyden kokonaisvaltaisen hyväksynnän, 

myös niin kutsutun pimeän puolen nostamista osaksi itsemyötätuntoisuuden harjoittamista. 

Tämä on tärkeää, sillä juuri kokonaisvaltaisen hyväksynnän on todettu (Wong 2011b, 2012) 

liittyvän elämän merkityksellisyyden kokemukseen. Ajatus yhä kokonaisvaltaisemman 

ihmisyyden hyväksymisestä ja sen näkeminen työyhteisöjen voimavarana on ollut myös oman 

tutkimukseni pohja-ajatuksena. Ajattelen, että työyhteisössä, jossa itsemyötätuntoisuus saa 

alkaa vaikuttaa, syntyy samalla tilaa myös monenlaiselle kasvulle ja uuden löytämiselle, 

itseilmaisulle ja luovuudelle. Samansuuntaisia havaintoja luovuuden, hyvinvoinnin, tunteiden 

ja innovaatioiden kytköksistä esittävät kirjoituksissaan myös muun muassa työelämän 

kehittämisen parissa työskentelevät psykologit Helena Åhman (2012) ja Jarkko Rantanen 

(2015) sekä luovuustutkimuksen puolelta esimerkiksi Kari Uusikylä & Jane Piirto (1999) sekä 

Keith R. Sawyer (2012). Näin työkykyisyydessä on työhyvinvoinnin lisäksi kyse myös 

kansainvälisen kilpailukykyisyyden ylläpitämisestä. 

 Tutkimuksessani mainittujen itsemyötätunnon harjoittamisen etujen lisäksi otan 

keskusteluun seuraavaksi mukaan myös kritiikin, jota on kohdistettu tietoisuustaitojen 



64 
 

käyttöön organisaatioissa. Koen, että tämä on tärkeää ilmiön – mutta myös oman 

tutkimukseni tulosten– kokonaisymmärrykselle. Tästä kritiikistä kirjoittaa esimerkiksi 

Catarina Ahlvik (2019, 18) viitaten Purser & Milillio (2015) ja Qiu & Rooney (2017) 

tutkimuksiin siitä, että tietoisuustaitoja voidaan käyttää organisaatiossa myös ”helppoina 

ratkaisuina”. Tällöin vastuu työhyvinvoinnista – esimerkiksi stressin kokemisesta – nähdään 

ainoastaan yksilöllisenä ongelmana, eikä organisaation tarvitse muuttaa omaa toimintaansa tai 

rakenteitaan. Tämä on kuitenkin lyhytnäköistä, sillä muutos ja organisaatioiden 

elinvoimaisuus pääsee toteutumaan vain, jos erilaisten myötätunto -ohjelmien- ja -koulutusten 

anti – joihin luen myös tässä tutkielmassa tarkasteltavan itsemyötätuntokoulutuksen – liitetään 

organisaatioiden omiin sisäisiin tavoitteisiin, kuten myös Dewar & Cook (2013) huomioivat. 

Näin voi alkaa tapahtua itsemyötätuntoisen kulttuurin integraatioita organisatorisiin 

rakenteisiin, muutosta, jolla on sekä sisältö että suunta.  

 Tämän tutkielman tuloksissa puhekulttuuri nousi keskeiseen asemaan osana 

itsemyötätuntoisuuden kokemusta. Tämä selittyy sillä, että lähestyin aineistoa narratiivisesti, 

kertomuksia etsien, analysoiden ja niitä tulkiten. Mikäli tutkimusotteeni olisi ollut toinen, 

myös tuloksissa jokin toinen työntekijän itsemyötätuntoisuutta tai työntekijän ja työyhteisön 

itsemyötätuntoista suhdetta kuvaava elementti olisi noussut esiin. Esimerkiksi jos olisin 

käyttänyt tutkimuksessa työntekijöiden itsemyötätunnon havainnoimiseen Kristin Neffin 

(2003a) itsemyötätuntomittaristoa (Self -Compassion Scale) ja kartoittanut sen avulla 

yksilöiden myötätuntoisia uskomuksia ja asenteita, olisivat tulokset painottuneet toisin. 

Mikäli kyseisen mittariston avulla osallistujia olisi tutkittu ennen ja jälkeen koulutuksen olisi 

saatu myös tietoa itsemyötätunnon faktisesta muutoksesta. Toisaalta pidän tärkeänä myös tätä 

itsemyötätunnon kokemuksellisuutta painottavaa tutkimusta, joka oman tutkimukseni 

tuloksena toi esiin muun muassa oman itsemyötätunnon muutoksesta, tunteista ja 

refleksiivisyyden kerroksista puhumisen vaikeuden. Samalla oli mahdollista alkaa hahmottaa 

erilaisia kulttuurisia tekijöitä, jotka osaltaan vaikuttavat itsemyötätunnon kokemukseen sekä 

yksilöllisesti että yhteisöllisesti. Ajattelen, että tämä tulos viitoittaa tietä myös sellaiselle 

itsemyötätuntotutkimukselle, jossa kertomistapahtuma ja sen kulttuurinen luonne otetaan 

lähempään tarkasteluun. 

Samoin tuloksissa vahvan painotuksen saava itsemyötätuntotyökalujen osuus johtunee 

osaltaan siitä, että työkalut olivat vahvassa roolissa kirjallisissa tehtävienannoissa ja näin ne 

suuntasivat todennäköisesti myös osallistujien huomiota itsemyötätunnon käytäntöön 

soveltamiseen. Näin painopiste oli siinä, eikä niinkään kokemusmaailman verbalisoinnissa oli 
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kyse sitten reflektiivisestä puheesta tai tämän reflektion havainnoinnista. Toisaalta juuri 

työkalujen käyttö voidaan nähdä itsemyötätuntoisuudessa tapahtuvana liikkeenä, kuten 

analyysissa ja tulosten esittelyssä esitin. Tämän tutkielman tuloksia leimaa myös se, että 

kyseessä on vain yhteen yritykseen suunnattu tarkastelu, jos tutkimus olisi ulotettu johonkin 

toiseen toimijaan, kenties toisen alan yritykseen, myös tutkimustulokset olisivat muuttuneet. 

On myös oletettavaa, että myös kyseisen yrityksen johdon itsemyötätuntopuheen tutkimus oli 

varmasti tarjonnut eri tavoin sävyttynyttä tietoa esimerkiksi yrityskulttuurin ja 

itsemyötätuntoisuuden sidoksesta. Vastaavasti tämän tutkimuksen aineisto rakentui 

organisaatiossa hyvin erilaisissa tehtävissä toimivista työntekijöistä ja tarjosi katsauksen 

heidän kokemuksiinsa itsemyötätunnosta työyhteisössä. 

Näin mahdollisimman laajasti eri organisaatioiden toimijoita ja erilaisissa tehtävissä 

työskenteleviä ihmisiä tarkastelemalla on mahdollista saada lisää myös tietoa siitä, kuinka, 

milloin ja miksi itsemyötätunto vaikuttaa työntekijöiden ja organisaatioiden tuloksiin, kuten 

huomioivat myös Dodson & Heng (2021, 186). Samalla olisi mahdollista laventaa 

itsemyötätunnon yhteisöllistä tarkastelua myös ammatilliseen identiteetin suuntaan niin, että 

tämä identiteetti nähtäisiin – kuten Etelävuori ja Vähäsantanen (2020, 57) esittävät Archerin 

teoriaan pohjalta – rakentuvan yksilön suhteessa yhteiskunnalliseen toimintaan ja työelämään 

sekä toisaalta sisäisestä emotionaalista keskustelusta. Ajattelen, että sekä tässä sisäisessä 

keskustelussa että yhteiskunnallisessa toiminnassa itsemyötätunnolla on rooli, jonka yhä 

syvempi hahmottaminen on merkityksellistä. Tämän ymmärtämiseen tarvitaan sekä 

monipuolista tutkimusta että konkreettisia toimia organisaatioissa. 

 Tutkimuksen monikenttäisyys on tärkeää myös siksi, työelämän kulttuurisessa 

murroksessa on kyse myös laajemmasta yhteisöllisyyden muutoksesta, kuten esittävät myös 

Pessi ja Seppänen (2011, 5) Delantyn (2003, 187) tutkimuksiin viitaten. He (2011, 2) toteavat, 

että yhteisöllisyys ja siihen kuuluminen ovat nyt jatkuvaa liikettä, neuvottelua ja uudelleen 

määrittelyä. Sama koskee myös työyhteisöä, myös ne ovat luonteeltaan yksilöllistyneitä, 

avoimia, epäjatkuvia ja ”liukuvia”. Samanaikaisesti näiden moninaisten muutosten keskellä 

ihmisellä on tarve kokea yhteenkuuluvuutta ja rakentaa ryhmäidentiteettiä (Gilbert 2021, 81–

82; Baumeister & Leary 1995), mutta rakentaa myös omaa yksilöllistä identiteettiä. Tämä 

identiteetin hakeminen – ja myös sen jatkuva muokkaaminen kommunikaatioprosesseissa – 

on merkittävä osa tämän päivän ihmisyyttä, kuten huomioivat myös Pessi ja Seppänen (2011, 

5) siteeratessaan Baumanin (2001, 15–16) tutkimuksia. Tämä kahtaalle suuntautuva toive 

toisaalta ryhmään kuulumisesta, toisaalta yksilöllisesti määrittyvästä identiteettiprosessista, 

näyttäisi olevan myös osa työyhteisöjen dynamiikkaa. Tällöin kyse on siitä, millaisina 
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”yhteisöön kuulujina” yksilöt itsensä kokevat ja miten itsensä tuntevat. Ajattelen, että tämä 

identiteetin kahtalainen rakentaminen – ja siinä erityisesti itsetuntemuksen kasvu – liittyy 

olennaisesti itsemyötätuntoiseen työskentelyyn ja työyhteisön itsemyötätuntoisuuteen. Tässä 

rakentumisessa yksilöllinen ja yhteisöllinen – globaalia ulottuvuutta unohtamatta – 

vaikuttavat toisiinsa.  

 Tutkimustulosteni pohjalta näen, että reflektion reflektion osuutta yksilön 

itsemyötätuntoisuuden harjoittamisessa osana työyhteisöä olisi hyvä tutkia lisää. Samoin 

tunteiden nimeämistä tukevaa tunnetyöskentelyä on perusteltua lisätä 

itsemyötätuntokoulutuksiin. Myös Dodson& Heng (2021, 183–185) kirjoittavat, että tunteet ja 

niiden havainnoiminen nähdään olennaisena elementtinä itsemyötätuntoisuuden siirtymisessä 

organisaatioon. Näin ollen on olennaista kysyä, miten tätä voitaisiin edesauttaa ja mikä 

mahdollisesti estää näiden kykyjen rakentumista ja käyttöä työyhteisöissä. Koska omissa 

tutkimustuloksissani esimerkiksi kiire ja stressin tunne nousivat itsemyötätuntoisuutta 

estäväksi tekijöiksi, ajattelen, että niillä on rooli myös tunteiden nimeämisen vaikeudessa ja 

reflektion reflektion syntymisessä. Myös tutkielmassa edellä mainittu hyväksymis- ja 

omaksumisterapeuttisissa tutkimus (esimerkiksi Tirch, Schoendorf & Silberstein 2016, 63–65; 

Hayes ym.,1999) korostaa pysähtymisen ja henkilökohtaisen ajan ottamisen merkitystä 

itsetuntemuksen sekä itsemyötätunnon rakentumisessa. Tällöin tuodaan esiin myös erilaisten 

meditaatiomuotojen ja itsemyötätunnon kytkös, jota ovat tarkastelleet tutkimuksissaan muun 

muassa Bear, Lykins & Peters (2012), Wallace (2014), Albertson, Neff, & Dill-Shackleford 

(2015) ja Toole & Craighead (2016). Tähän keskusteluun oman kiinnostavan ulottuvuuden 

tuo myös uskonnottoman uskonnon, sen spiritualiteetin ja meditaatio tarkastelu, josta 

kirjoittaa esimerkiksi John Caputo (1997) viitaten läntisen perinteen filosofeista muun muassa 

Derridan, Hegelin, Mestari Eckhartin ja Levinasin ajatuksiin. Tässä kohden ei ole mahdollista 

mennä tämän aihealueen syvempään pohdiskeluun, mutta edellisiin tutkimuksin, kuten myös 

oman tutkielmani tutkimustuloksien valossa, ajattelen, että myös itsemyötätuntokoulutuksiin 

olisi kiinnostavaa liittää jonkinlainen meditatiivinen jakso, joka kannustaa pysähtymiseen ja 

yhä vahvempaan itsehavainnointiin. Näen, että sillä voitaisiin tukea itsemyötätunnollisuuden 

kasvua sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla. 
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Liitteet: 
 

Liite 1. 

1. Tutkimushaastattelu  
Avaininformantin puolistrukturoitu haastattelurunko 

Eriika Levander  

 
 
Koulutuksesta ja itsemyötätunnosta 
 

• Mitä sinulle itsemyötätunto tarkoittaa? 
• Onko itsemyötätunto sinulle uusi ilmiö vai oletko ollut kiinnostunut siitä jo pitkään? 
• Miksi suosittelit juuri tätä koulutusta yrityksellesi? 
• Mihin tarpeeseen työyhteisössä ajattelit sen vastaavan? (Jos ei tule edellisessä 

vastauksessa) 
• Mitä vaikutuksia toivoit koulutuksella olevan? 
• Mitä koulutuksesta jäi mieleesi? 
• Onko ajatuksesi itsemyötätunnosta muuttunut koulutuksen aikana? Jos on, niin miten? 
• Millaisia ajatuksia sinulle tuli ”itsemyötätuntotyövälineiden” käytöstä? 
• Entä itsemyötätuntopäiväkirjan pitämisestä? 
• Millaisia vaikutuksia havaitset koulutuksesta olleen? 

 
- omaan työhyvinvointiisi? 
- oman tiimisi työhyvinvointiin? 
- työhyvinvointiin yrityksessä kokonaisuudessa? 
- yrityskulttuuriin? 
 

• Koska olet itse ollut mukana järjestämässä tätä koulutusta yrityksellesi, 
kuvailisitko omia havaintojasi muiden osallistujien motivaatiosta (tai tunnelmista) 
itsemyötätuntokoulutuksesta?    

- Millaisina ne koit ennen koulutusta? 
- sen aikana? 
- ja nyt koulutuksen jälkeen? 
 
• Millaisena ajattelet itsemyötätunnon roolin tulevaisuudessa osana  

 
- omaa työssäjaksamistasi? 
- työyhteisön hyvinvointia? 
- yrityskulttuuria? 
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• Jos ajattelet, että koulutus on synnyttänyt muutosta, millaisena näet tämän 
muutoksen? 

- itsessäsi? 
- työyhteisössäsi? 
- koko yrityksessä? 
• Miksi tämä muutos tapahtuu? 
• Mikä voisi estää tämän muutoksen tapahtumisen? 
• Miten näet, että muutosta tapahtuu tai voisi tapahtua? 
• Millaisena koet oman roolisi tässä muutoksessa? 
• Millainen on työyhteisön rooli muutoksessa? 
• Entä organisaation rakenteen rooli? 
• Tai vastaavasti yrityskulttuurin rooli? 
• Onko mielessäsi vielä jokin muu asia tai taho, jolla voisi olla rooli muutoksessa? 
 
 
Yhdessä oppimisesta ja itsemyötätunnosta 
 
• Miten koit, että toimitte ryhmänä yhteen koulutuksen aikana? 
• Miten koet, että henkilökohtainen itsemyötätuntotyöskentely, tiimisi ja työyhteisösi 

olivat koulutuksessa vuorovaikutuksessa keskenään? 
• Millainen on itsemyötätunnon rooli tässä? 
• Millainen oli kokemuksesi koulutuksen aikana yhdessä oppimisesta? 
• Millaisia löytöjä yhteistyöstä teit? 
• Millaisia haasteita koit? 
• Millaisena koit oman roolisi yhdessä oppimisen prosessissa? 
• Millainen oli itsemyötätuntokoulutuksen (tai itsemyötätunnon) rooli tässä? 
• Jäikö koulutuksesta joitain uusia toimintatapoja työyhteisöön? 
• Mikä harjoite oli mielestäsi erityisen toimiva ja itsemyötätuntoisuutta avaava? (Voit 

mainita useitakin) – Ja miksi? 
• Oliko jokin harjoite, jonka merkitys ei sinulla avautunut? – Ja miksi? 
• Miten olet ajatellut tulevaisuudessa hyödyntää itsemyötätuntoa työyhteisössäsi? 
• Haluaisitko vielä kertoa jotakin koulutukseen liittyen? 
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Liite 2. 

Tutkimushaastattelu 2.  
Muiden haastateltavien puolistrukturoitu haastattelurunko 

Eriika Levander 

 
 
Koulutuksesta ja itsemyötätunnosta 
 

• Mitä itsemyötätunto sinulle on? 
• Onko itsemyötätunto sinulle uusi ilmiö? Vai oletko ollut kiinnostunut siitä jo pitkään? 
• Miksi halusit juuri tähän koulutukseen? 
• Mitä vaikutuksia toivoit koulutuksella olevan? 
• Mitä koulutuksesta jäi mieleesi? 
• Onko ajatuksesi itsemyötätunnosta muuttunut koulutuksen aikana? Jos on, niin miten? 
• Millaisia ajatuksia sinulle tuli ”itsemyötätuntotyövälineiden” käytöstä, entä 

itsemyötätuntopäiväkirjan pitämisestä? 
• Millaisia vaikutuksia havaitset koulutuksesta olleen? 

 
- omaan työhyvinvointiisi? 
- oman tiimisi työhyvinvointiin? 
- työhyvinvointiin yrityksessä kokonaisuudessa? 
- yrityskulttuuriin? 
 
• Millaisena ajattelet itsemyötätunnon roolin tulevaisuudessa osana  

 
- omaa työssäjaksamistasi? 
- työyhteisön hyvinvointia? 
- yrityskulttuuria? 
 
• Kerro vielä millaisena näet mahdollisen muutoksen yrityksessäsi koulutuksen 

jälkeen?  
- itsessäsi? 
- työyhteisössäsi? 
- koko yrityksessä? 

• Miksi tämä muutos tapahtuisi? 
• Miten näet, että se tapahtuu tai voisi tapahtua?  
• Mikä voisi estää tämän muutoksen tapahtumisen? 
• Millaisena koet oman roolisi tässä muutoksessa? 
• Millainen on työyhteisön rooli muutoksessa? 
• Entä organisaation rakenteen rooli? 
• Tai vastaavasti yrityskulttuurin rooli? 
• Onko mielessäsi vielä jokin muu asia tai taho, jolla voisi olla rooli muutoksessa? 
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Yhdessä oppimisesta ja itsemyötätunnosta 
 
• Miten koit, että toimitte ryhmänä yhteen koulutuksen aikana? 
• Miten koet, että henkilökohtainen itsemyötätuntotyöskentely, tiimisi ja työyhteisösi 

olivat koulutuksessa vuorovaikutuksessa keskenään? 
• Millainen on itsemyötätunnon rooli tässä? 
• Millainen oli kokemuksesi koulutuksen aikana yhdessä oppimisesta? 
• Millaisia löytöjä yhteistyöstä teit? 
• Millaisia haasteita koit? 
• Millaisena koit oman roolisi yhdessä oppimisen prosessissa? 
• Millainen oli itsemyötätuntokoulutuksen (tai itsemyötätunnon) rooli tässä? 
• Jäikö koulutuksesta joitain uusia toimintatapoja työyhteisöön? 
• Mikä harjoite oli mielestäsi erityisen toimiva ja itsemyötätuntoisuutta avaava? (Voit 

mainita useitakin) – Ja miksi? 
• Oliko jokin harjoite, jonka merkitys ei sinulla avautunut? – Ja miksi? 
• Miten olet ajatellut tulevaisuudessa hyödyntää itsemyötätuntoa työyhteisössäsi? 
• Haluaisitko vielä kertoa jotakin koulutukseen liittyen? 

 


