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    ”Hengitä. Kaikki on hyvin. Hengitä ja muista, että olet 
ollut tässä tilanteessa aiemminkin. olet pelännyt ja 
tuntenut olosi epämukavaksi ja ahdistuneeksi, ja silti olet 
selviytynyt. Hengitä ja tiedosta, että selviät myös nyt 
kokemistasi tunteista. Nämä tunteet eivät riko sinua. Ne 
ovat kipeitä ja voimia kuluttavia, mutta voit silti olla niiden 
kanssa ja lopulta ne haihtuvat. Eivät ehkä ihan heti, 
mutta jonkin ajan päästä ne häviävät. Ja kun näin 
tapahtuu, voit katsoa tilannetta uudestaan ja hymyillä 
sille, että epäilit omaa kestävyyttäsi. Tiedän, että ajatus 
tuntuu nyt sinusta kestämättömältä, mutta jatka 
hengittämistä, uudelleen ja uudelleen. Tämä menee ohi, 
lupaan sen.” 

   - Daniell Koepke (suom. Karita Palomäki) 

   Siira & Palomäki (2016) 



Kehotietoisuus 

 Käsitteellinen tietoisuus: 

- perustuu ajatteluun 

- rationaalinen, looginen, selittävä, arvosteleva, arvioiva 

- abstrakti, ylittää tämän hetken 

 

 Kehotietoisuus 

- perustuu kehotuntemuksiin, tunteisiin, liikkeisiin 

- spontaani, luova, avoin muutokselle 

- konkreettinen, pysyy tässä hetkessä 

 

- Fogel (2013) 

 



Kehotietoisuus 

 

 

 Kehotietoisuus on kykyä aistia tarkasti, mitä omassa kehossa 
tapahtuu. 

 Pysyvän nykyhetken tietoisuuden säätely on ventromediaalisessa 
otsalohkossa (Ventromedial Prefrontal Cortex, VMPFC) 

 VMPFC yhdistyy emotionaalisiin sensorimotorisiin järjestelmiin 
(kehotietoisuus) ja neurohormonaaliseen, kardiovaskulaariseen 
sekä immuuniseen säätelyjärjestelmään. 

 

 

     Fogel (2013) 



Kehotietoisuutta lisäävien harjoitteiden 

ja hoitojen hyödyt asiakkaalle 

 Rentoutuminen 

 Kivun lievittyminen 

 Itsesäätelyn keinojen kehittyminen 

 Tunne-elämän tasapainottuminen 

 Kehonhahmotuksen parantuminen 

 



Esimerkkejä työskentelystä 

 Kehon aistimisen harjoitteet, esim. 

painonsiirto, alustan tunteminen, kehon 

ääriviivojen painelu 

 Rosen-kehoterapia 

 Kysyminen elämäntilanteesta, stressistä, 

nukkumisesta 

 



Empatia 

 Myötäelämistä, ymmärtämistä 

 Aidon vuorovaikutuksen edellytys 

 Auttaa ymmärtämään osan siitä, mitä toinen ihminen ajattelee, 
tunteet ja kokee ja mitkä hänen motiivinsa ovat. 

 Empaattista prosessia ei ole mahdollista estää, vaikka tunteet 
olisivatkin hallittavissa. 

 Traumaattisten tarinoiden kuulemista tai muun laista todistamista 
seuraa aina fysiologisten prosessien käynnistyminen.  

 Empatian automaattisuutta selitetään peilineuronien toiminnalla. 
Niiden tehtävä on jäljitellä sitä, mitä toinen ihminen tekee ja miltä se 
hänestä tuntuu.  

 

    Nissinen (2012) 



Somaattinen empatia 

 Kaikilla tunteilla on niille ominaiset, havaittavat 
somaattiset ilmentymänsä. Kasvojen ilme ja kehon 
asento (tai liike) syntyvät lihasjännityksen ja –rentouden 
jakautuessa kehossa tietyllä tavalla. 

 Jokaisella tunteella on sille ominainen, ulkoapäin 
havaitsematon elimistön toimintatapa. Autonominen 
hermosto muuttaa sydämen sykettä, ihon lämpötilaa jne. 

 Ilmeiden ja asennon havaittavia piirteitä voidaan jäljitellä 
(peilata) tietoisesti lihas lihakselta. 

 Tunteeseen liittyvien lihasmuutosten jäljittely aikaansaa 
vastaavat autonomisen hermoston reaktiot. Keho pyrkii 
empatiaan toisen kehon kanssa. 

    Rothschild & Rand (2010) 



Somaattinen empatia 

 Myös lihasten toimintaa voidaan jäljitellä (ja usein 
jäljitelläänkin) tiedostamatta. Vuorovaikutustilanteessa 
peilaamme helposti toistemme ilmeistä ja asentoja. 

 Myös tiedostamaton peilaus synnyttää vastaavat 
autonomisen hermoston reaktiot ja tunteet. Tuolloin 
ihminen kokee toisen henkilön tunteita itse sitä 
tajuamatta. 

 Vaistomaisella mukautumisella toisten tunnevirityksiin ja 
autonomisen hermoston tiloihin saattaa olla tärkeä 
kehityksellinen tehtävä lajimme eloon jäämisessä. 

 

    Rothschild & Rand (2010) 

 

 



Somaattinen empatia 

 Joskus somaattinen empatia vaikuttaa ajatusten 
lukemiselta, intuitiolta tai aisteista riippumattomalta 
havaitsemiselta. Sillä voi kuitenkin olla kielteisiä 
vaikutuksia asiaa tiedostamattomaan osapuoleen. 

 Aivojen peilisolujen toiminta voi osaltaan selittää 
tiedostamatonta jäljittelyä. 

 

    Rothschild & Rand (2010) 

 

 
      



Myötätuntostressi ja 

myötätuntouupumus 

 Henkisen uupumisen tutkijoista monet 
allekirjoittavat väitteen, että työntekijän henkistä 
väsymistä eivät aiheuta asiakkaiden tragediat 
sinänsä vaan niiden toistuvasta todistamisesta 
kehittyvät kielteiset muutokset työntekijöiden 
omassa kokemusmaailmassa. Tunteiden sieto, 
ajattelu- ja tulkintatavat sekä elämä merkitykset 
kehittyvät negatiivisesti ja luottamus omaan 
kyvykkyyteen ja selviytymiseen vähenee. 

 

    Nissinen (2012) 

 
 



Myötätuntostressi ja 

myötätuntouupumus 

 Myötätuntotyydytys (compassion satisfaction) 

- Myötätuntostressin positiivinen tila 

- Tunne, että voi tukea riittävästi asiakkaan voimavaroja ja 
elämän eheytymistä 

- Olotila, jossa työntekijä tulkitsee haasteisiin vastaamisen 
mahdolliseksi ja oman ammatillisuutensa riittäväksi. 

 

     Nissinen (2012) 

 



Myötätuntostressi ja 

myötätuntouupumus 

 Myötätuntostressi (compassion stress, emotional 
stress) 

- Asiakkaiden tarinoista siirtyy murheita omaan mieleen 

- Henkilöhistoria ja persoona vaikuttavat, MUTTA 
ensisijaisesti työperäinen olotila 

- Yksilö- ja yhteisötekijät joko edistävät tai ehkäisevät 
kehittymistä myötätuntouupumukseksi 

- Myötätuntostressin hallinnassa tarvitaan levon ja 
fyysisen itsehoidon lisäksi kokonaisvaltaista elämän 
ymmärtämistä sekä mielen ja ihmissuhteiden hoitoa. 

 

 

     Nissinen (2012) 

 

 



Myötätuntostressi ja 

myötätuntouupumus 

 Myötätuntouupumus (compassion fatigue), 
sekundääri- ja sijaistraumatisoituminen 

- Kun myötätuntostressi etenee ja voimistuu 

- Normaali työstressin aiheuttama väsymys  on tilannekohtaista ja helpottuu lomilla tai 
vapaapäivillä 

- Riittämättömyyden tunne hallitsee, ammatillinen itsetunto heikkenee. 

- Pettymys kyvyttömyyteen säädellä henkisiä paineita -> syyllisyyttä, häpeää. 

- Olo synkempi, elämä supistunut, harmaa, kontaktit toisiin ihmisiin saattavat vähentyä, 
hankaloitua.  

- Stressisairauksia 

- Pitkäaikaisesta myötätuntouupumuksesta voi kehittyä masennus. 

- Hoitamisessa tarvitaan levon ja fyysisen itsehoidon lisäksi kokonaisvaltaista elämän 
ymmärtämistä sekä mielen ja ihmissuhteiden hoitoa. 

 

    Nissinen (2012) 

 

 

 



Myötätuntouupumisen oireita 

 
 Mieleen väkisin tunkeutuvat mielikuvat: 
• autettavien traumaattisiin kokemuksiin liittyvät ajatukset ja mielikuvat 

• pakkomielteen omainen tarve auttaa juuri tiettyjä asiakkaita 

• vapaa-aikana mielen valtaavat ajatukset asiakkaista ja työstä yleensä 

• kyvyttömyys antaa työhön liittyvien asioiden mennä omalla painollaan 

• työntekijä pitää asiakkaita juuri hänen apuaan tarvitsevina 
(pelastajasyndrooma) 

• joko kokemus omasta ammatillisesta kyvyttömyydestä tai 
epärealistinen käsitys omasta asiantuntemuksesta ja 
erityisosaamisesta 

• ihmiskuvan ja maailmankuvan pessimistinen muutos, jota värittävät 
uhrius ja pahuus 

 



Myötätuntouupumisen oireita 

 Torjunta 
• vaientaminen: autettavan traumaattisten kokemusten kuulemisen ja 

näkemisen välttäminen  
• ilon ja nautinnon puute itsehoidossa, energian loppuminen 

• pelkojen lisääntyminen tiettyjen asiakkaiden kanssa työskennellessä 

• työyhteisön tarjoaman tuen torjuminen 

• eristäytyminen ja muut ihmissuhdeongelmat työssä ja 

yksityiselämässä 

• itselääkintä ja addiktiot: alkoholi, muut päihteet, lääkkeet, työ, seksi, 

ruoka, kerskakulutus 

 

 

 



Myötätuntouupumisen oireita 

 Fysiologisen ylivirittyneisyyden oireet 
• lisääntynyt ahdistuneisuus 

• impulsiivisuus ja reagointiherkkyys 
• lisääntyneet tulkinnat työn ja yksityiselämän uhkista 

• turhautuneisuuden ja vihan lisääntyminen 

• keskittymiskyvyttömyys 

• fyysiset stressireaktiot: nukkumishäiriöt, lihasjäykkyys ja –kivut, 
ruoansulatus- ja verenkiertosysteemin häiriöt, ruokahalun ja painon 
vaihtelut 

• sairastumisen pelko ja sairastumisherkkyys 

• somatisointi eli psyykkisten oireiden ilmeneminen fyysisinä oireina, 
joiden syntyyn ei löydy elimellistä selitystä. 

 

 

 

 

 



Myötätuntouupumisen oireita 

 Arvojen ja elämän merkitysten muutoksia 
• toivon menettäminen, aiemmin turvaa tuottaneiden arvojen ja uskomusten murtuminen 

• henkisyyden ja hengellisyyden heikkeneminen tai häviämine kokonaan 

• kyvyttömyys ajatella tulevaisuutta toiveikkaasti 

• yleinen turvattomuus, irrationaaliset pelot, lisääntynyt henkilökohtaisen haavoittuvuuden 
tunne 

• kyvyttömyys sietää ja säädellä toisten voimakkaita tunteita 

• kyvyttömyys läheisyyteen, seksuaaliongelmat 

• ongelmat vanhemmuudessa, ylihuolehtiminen 

• lisääntynyt tarve kontrolloida ja hallita itseään ja toisia 

• kyvyttömyys vastaanottaa ja tarjota apua, lohdutusta tai hoivaa työssä ja yksityiselämässä 

• joko yliherkkyys tunteita herättäville virikkeille tai tunteettomuus emotionaalisesti vahvoille 
viesteille 

• kyvyttömyys erottaa toisistaan henkilökohtainen elämä ja työ 

• kyvyttömyys luoda ja ylläpitää elämässä asioita, jotka eivät liity työhön 

 

 
 

 



Myötätuntouupumisen oireita 

 Muutoksia työelämässä 
• työmoraalin lasku  

• työmotivaation heikkeneminen  

• tiettyjen asiakkaiden tai työtehtävien välttely tai asiakkaiden huono kohtelu 

• negatiivisuus, kyynisyys 

• kyvyttömyys tuntea empatiaa 

• kyvyttömyys arvostaa sekä itseään ammattilaisena että kollegoita, esimiehiä 
ja yhteistyökumppaneita 

• kyvyttömyys sitoutua työhön ja tehdä päätöksiä 

• henkilöstön ristiriidat, kaunaisuus 

• lisääntyneet poissaolot 

• ärtyneisyys 

• vetäytyminen kollegoiden seurasta 

 



Keinot työssä jaksamiseen 

 

 Työnohjaus 

 Keskustelut kollegoiden kanssa 

 Kehollinen purku, liike, tunteet, tärinä 

 Oman rajallisuuden hyväksyminen, mikä 
on riittävästi, aina et voi auttaa 

 Kehollisen peilauksen tiedostaminen, 
tarvittaessa muuttaminen 

 



Kehotietoisuus ja kipu 

 Pitkäaikaisesta kivusta kärsii Suomessa noin miljoona eli joka 5. aikuinen 

 Kipukokemus on fyysisten aistimusten, tunteiden ja ajattelun yhdistelmä -> 
kaikki 3 puolta huomioitava kivun hoidossa 

 Kipu ei ”tapahdu” loukkaantuneessa kehon osassa. Akuutissa kivussa 
keskushermosto ottaa vastaan tietoa kehon kudoksissa olevista vaaran 
merkeistä eli kudosvaurioista.  

 Akuutti kipu motivoi suojelemaan stressaantunutta tai vammautunutta 
aluetta. 

 Krooninen kipu on erilaista, alkuperäinen aiheuttaja voi olla jo parantunut, 
syynä voi olla myös psyykkinen trauma. 

 Kuormittavat, negatiiviset tunteet voimistavat kipua. 

 

      Siira & Palomäki (2016)   
  



Kehotietoisuus ja kipu  
Stressi 

 Stressiä aiheuttavassa tilanteessa: 
stressihormoneja -> parantavat suorituskykyä, 
monet kehon toiminnoista lamaantuvat -> 
energiaa riittää uhkaavasta tilanteesta 
selviytymiseen (ruoansulatus, 
immuunipuolustus, lihasten tasapainoinen 
toiminta) 

 Aivorunko aktivoituu: sympaattisen hermoston 
reaktio  

    Siira & Palomäki (2016) 



Kehotietoisuus ja kipu 
Sympaattinen hermosto 

 Sydämen syke ja verenpaine nousevat 

 hengitys muuttuu pinnalliseksi ja sisäänhengitys erityisen aktiiviseksi 

 hengityslihakset jännittyvät, koko keho voi jännittyä -> tunnottomuutta 

 kalvot voivat kiristyä, viestintäkanava 

 keho levoton, valmiustilassa 

 keho kylmä, erityisesti sormet ja varpaat 

 kipu kireää, kylmää, jumittavaa, kipupisteitä 

 ruoansulatusjärjestelmä ja suoliston toiminta lamaantuu, äkillisessä stressissä myös 
kiire vessaan 

 ajatukset sekavia, pakonomaisia, kiertävät kehää, keskittyminen vaikeaa 

 tunteeseen jumiin jääminen 

 nukahtaminen vaikeaa, unettomuutta 

 paino voi laskea tai nousta voimakkaasti 

 

     Siira & Palomäki (2016) 

 



Kehotietoisuus ja kipu  
Stressi, kipu ja hengitys 

 Stressissä ja kivussa hengitys muuttuu 

 Pallea ja vatsa jännittyy 

 Pallea ja rintakehä jäävät lievään sisäänhengitysasentoon -> 
apuhengityslihakset kaulalla ja hartioissa aktivoituvat 

 Aivot käskyttävät: lisää happea taistelu-pako-valmiutta varten – 
sisäänhengitys korostuu -> liikaa happea -> hyperventilaatio, 
ahdistus tai paniikki 

 Liiallinen sisäänhengitys muuttaa kehon happo-emästasapainoa - > 
kipu voi lisääntyä 

 

 

    Siira & Palomäki (2016)  



Kehotietoisuus ja kipu  
Stressaavien elämänkokemusten yhteys kipuun ja 

sairauksiin 
 Kaiser Permanente –laitoksen tutkimus: Mitä enemmän lapsuuden 

stressikokemuksia, sitä isompi riski sairastua sekä mielenterveydellisiin että fyysisiin 
sairauksiin 

 Howard Schubiner: Kroonisen kivun ja stressaavien elämänkokemusten välinen 
yhteys 

 Robert Scaer: Ne joille jäi onnettomuuden jälkeen krooninen kiputila, olivat 
lapsuudessaan kokeneet enemmän stressiä, traumoja ja kaltoinkohtelua. 

 Traumatisoituminen vaikuttaa autonomisen hermoston toimintaan -> mielen 
hermostolliset yli- ja alivireystilat, kehon turtuneisuus 

 Stressaavien tunteiden, kuten pelon ja huolien on havaittu vaikuttavan selvästi 
keskushermoston epätasapainotilan syntymiseen -> sentraalinen kipu 

 Kivun odotus ja pelko aktivoivat negatiivisesti vaikuttavien eli kipua lisäävien 
välittäjäaineiden tuotantoa -> negatiivinen ajattelu ja muukin koettu stressi 
voimistavat kipukokemusta. 

 

     Siira & Palomäki (2016) 

 



Kehotietoisuus ja kipu 

 Kipu tai epämiellyttävä tuntemus ensin lisää tietoisuutta  

 Jonkin ajan päästä emme halua enää tiedostaa 
kehoamme - > kehotietoisuuden heikkeneminen  

 Ilman kehotietoisuutta emme ole kokonaisia ja 
menetämme samalla tärkeän osan itsestämme 

 Tunteen tukahduttaminen saa aikaan muutoksen 
autonomisessa hermostossa -> verisuonet supistuvat -> 
kipua, tunnottomuutta, yleistä heikkoutta 

 

    Siira & Palomäki (2016) 



Kehotietoisuus ja kipu 
Kokemuksia työstä ja omasta elämästä 

 Kokemus kroonisesta kivusta 

 Crps 

 Aivo- ja kaularankavamma 
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