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Mitä tietoinen läsnäolo on?
-tietoisuutta käsillä olevasta hetkestä
-avoimuutta kokemuksille
-ystävällismielisellä , myötätuntoisella tavalla



Tietoinen läsnäolo on mm.

• tarkkaavaisuuden
• arvostelemattomuuden ja 

tuomitsemattomuuden
• myötätunnon 
• ystävällismielisyyden
• uteliaisuuden, kiinnostuksen ja 

kiinnostuneen tutkimisen ja kysymisen
• aloittelijan mielentilan ja ei-tietävän 

asennoitumisen
• aktiivisen nöyryyden

harjoittamista ja viljelyä aidossa (ei-
moralistisessa) mielessä
• todellisuuden näkemistä ja hyväksymistä 

sellaisena kuin se on
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Ja vastakohta: mindlessness – 
automaattiohjauksella menoa

• Kiiruhdat aktiviteetista toiseen tarkkaavaisuutesi ollessa 
muualla kuin nykyhetkessä.

• Esineiden hajottamista, läikyttämistä, törmäilyä 
huolimattomuuden, tarkkaamattomuuden tai ajatuksiin 
uppoutumisen takia

• Vaikeutta tunnistaa tunteiden vaihtelua ja vivahteita tai kehon 
 tuntemuksia

• Unohdat toisen nimen heti sen kuultuasi.
• Vellot ajatuksissasi menneisyydessä tai huolehdit 

tulevaisuudesta.
• Syöt huomaamatta, että syöt.
• Tanssiessasi keskityt rytmin ja musiikin ja kehosi liikkeiden 

sijasta siihen, miltä näytät.



Tietoinen läsnäolo

• Alun perin zen-buddhalaisiin mietiskelymenetelmiin perustuvaa 
tietoisuusharjoittelua

– sovellettu erilaisiin psykoterapioihin

• Pitkäkestoista kipua poteville suunnattu stressinhallintaohjelma (mindfulness-
based stress reduction , MBSR; Kabat-Zinn, 1990)

• Pitkäkestoista masennusta poteville suunnattu tietoista läsnäoloa ja kognitiivista 
psykoterapiaa yhdistävä ryhmäterapia (mindfulness-based cognitive therapy; 
MBCT; Segal, Williams ja Teasdale, 2002)

•  Tietoiseen läsnäoloon pohjaava retkahduksenehkäisyohjelma (mindfulness-based 
relapse prevention, MBRP; Bowen, Chawla ja Marlatt, 2010)

• Epävakaasta persoonallisuushäiriöstä ja itsetuhoisuudesta kärsiville suunnattu 
dialektinen käyttäytymisterapia (DKT; Linehan, 1993) 

• Hyväksymis- ja omistautumisterapia (acceptance and commitment therapy, ACT; 
Hayes, Strosahl ja Wilson, 1999) 



Tietoisella läsnäololla näyttää 
olevan terveysvaikutuksia

• Tietoisen läsnäolon vaikutuksista osana 
masennuksen ja ahdistuksen hoitoa on 
julkaistu useampi meta-analyysi 

Chen, ym. 2012; Chiesa ja Serretti, 2011; Hofmann, 
ym. 2010

• Tietoinen läsnäolo näyttäisi vähentävän 
masennus- ja ahdistusoireita enemmän kuin 
tavanomainen hoito yksinään 
masennuspotilailla ja joillakin 
ahdistuneisuushäiriöistä kärsivistä potilaista 
sekä uusiutumisen todennäköisyyttä etenkin 
toistuvasta masennuksesta kärsivillä 

Chiesa ja Serretti, 2011 

• Se voi myös hyödyttää mm. erityyppisistä 
kivuista kärsiviä (Hofmann, ym. 2010) ja 
vähentää alkoholin ja muiden päihteiden 
käyttöä (Bowen, ym. 2006). 



Mitä tietoinen läsnäolo ei ole?

• Rentoutusharjoitus
– Tietoisen läsnäolon harjoitukset johtavat sivutuotteena 

joskus  rentoutumiseen, joskus eivät
• Tietyn mielentilan tavoittelua

– esimerkiksi rauhallisuutta, tyyneyttä tai kärsimyksen 
poistumista

• Tietoisella läsnäololla ei tavoitella mitään erityistä, kuten 
oireiden poistumista:
– Tavoitteiden ja tekemisen mielentilasta -> olemisen mielentilaan

• Ideana on vain antaa itselle lupa kokea kaikki mitä on 
kokeakseen kiinnostuneella ja sallivalla asenteella.



Tietoisen läsnäolon näkökulma 
ahdistukseen

• Ahdistus on väistämätön osa elämää.
• Tietoisen läsnäolon perusideana on, että 

ihminen tulee tahattomasti lisänneeksi 
kärsimystään yrittäessään kaikin keinoin 
välttää kokemasta sitä.
– Ahdistus + vastustus = kärsimys 

• Ahdistuneisuushäiriöillä on eri etiologioita, 
mutta yhteistä kaikille ajatellaan olevan niistä 
kärsivän suhde ahdistukseensa, nimittäin 
hankaluus kohdata sitä (Germer, 2005). 
– vaikeus kestää epävarmuutta

– merkityksenanto: uhka!

– uskomukset tunteiden vaarallisuudesta -> 
tunnefobia -> välttely

• Tietoisen läsnäolon menetelmään 
pohjaavassa hoidossa ideana on välttelyn 
sijasta avautua kokemaan tunteita. Silloin ne 
alkavat vähitellen menettää uhkaavuuttaan 
(Fulton, 2005). 



Tietoisen läsnäolon näkökulma 
ahdistukseen

• Välitön aistimus = todellisuuden paras representaatio

• Tietoisesti läsnä ollessaan ihminen ei voi samanaikaisesti 
kokea ehdollistettua kärsimystä

– vrt. esim. ahdistushäiriöihin liittyvät uhkamerkitykset

– masennukseen liittyvä toivottomuus



Tietoinen läsnäolo on 
affektitoleranssia

• Hoitosuhde tarjoaa mainion mahdollisuuden 
mallittaa affektitoleranssia

• Tietoisesti läsnä ollessaan lääkäri voi 
mallittaa potilaalle avoimuutta kaikille 
tunteille:
– tunteet ovat ohimeneviä ja vaarattomia mielen 

ja ruumiin ilmiöitä

– tunteiden äärellä voi vain olla
• tunteiden ”kantaminen”, kestäminen, sietäminen 



Hoitosuhde: miten tulla toimeen 
itsessä viriävien tunteiden kanssa?

• Potilaan voimakas ahdistus, itsetuhoisuus, vaativuus, 
vihaisuus tai ongelmien pitkäkestoisuus , toistuvuus ja 
muutoksen hitaus ovat vaativia tilanteita, joissa 
hoitosuhteen sudenkuopan riski on iso. 

• Usein tällaisessa tilanteessa sekä potilas että lääkäri ovat 
ensisijaisesti kuormittuneita/haavoittuneita/ uupuneita 
ja/tai toissijaisesti vihaisia.



Miksi tietoisen läsnäolon harjoituksia?

• Auttavat tunnistamaan täsmällisemmin tunteitamme ja 
ajatuksiamme

– Nämä tulevat tietoisuuteemme ja siten enemmän 
tietoiseen hallintaamme

• Auttavat meitä kokemaan itsemme omana aitoina itsenämme 

– pohja toimivalle hoitosuhteelle

• Pulmallisella tavalla ahdinkoaan ilmaisevien potilaiden 
ongelmana usein on, että ovat irtikytkeytyneet kehollisista 
kokemuksistaan ja autenttisista tunteistaan.

• Tietoisen läsnäolon harjoitukset voivat suojata ”tunteiden 
tarttumiselta” ja refleksiiviseltä reagoinnilta
– ja siten auttaa lääkäriä irrottautumaan vuorovaikutuksen 

noidankehistä.



Miten tulla toimeen itsessä viriävien 
tunteiden kanssa?

• (1) Itsehavainnointi ja omien tunteiden hyväksyminen

• (2) Tarkastelunäkökulman vaihtaminen

• (3) Omien rajojen tarkkailu

• (4) Epätäydellisyyden ja keskeneräisyyden hyväksyminen



(1) Itsehavainnointi ja oman tunteen 
hyväksyminen

• Havainnoi omaa tunnettasi. 
• Pane tunne, sen intensiteetti ja vaihtelut merkille.
• Peittyykö jokin tunne jonkin toisen alle?

– joskus esim. jokin haavoittuva tunne peittyy kiukun alle
• Anna kaikkien tunteiden tulla ja olla sen aikaa kuin ne ovat 

ollakseen. Ole salliva. Anna niiden aikanaan myös mennä. 
Älä takerru tai juutu niihin. 

• Potilaan käyttäytyminen on todennäköisesti osunut johonkin 
omaan haavoittuvaan kohtaasi, esim. skeemaasi.

• Havainnoi vain tunteitasi ja ajatuksiasi – pane kaikki 
ystävällisesti merkille.

• Kuvaile itsellesi, mihin juuri nyt  reagoit. 



(1) Itsehavainnointi ja oman tunteen 
hyväksyminen

• Vältä arvostelemasta tai tuomitsemasta itseäsi siitä, mitä 
koet. 

• Huomaa vain ajatuksesi ja tunteesi vaarattomina mielen 
tuotoksina.

• Kokeile seuraavaksi päästää irti myös potilaaseen 
liittyvistä arvottavista ja tuomitsevista ajatuksistasi tai 
tulkinnoistasi, kuten ”hänen ei pitäisi käyttäytyä noin.”



(1) Itsehavainnointi ja hyväksyminen

• Havainnoi selviytymiskeinojasi:

– Oletko kenties ryhtynyt vastahyökkäykseen?

– Pyritkö puolustautumaan?

– Oletteko ajautuneet valtataisteluun? 

– Vai vältteletkö vetäytymällä potilaasta emotionaalisesti? 

– Vai alistutko potilaan ollessa vihainen ja annatko periksi?

– Sallitko vihaiselle potilaalle sellaista, mikä tuntuu heikosti toimivalta 
pitkällä aikavälillä?

– Pyri huomaamaan - niin tarkasti ja ystävällismielisesti kuin voit - kuinka 
helppo tai vaikea sinun juuri tällä hetkellä on tarkastella omaa osuuttasi 
vuorovaikutuksen pulmista?

– Muista myötätunto itseäsi kohtaan – tarkoitus on vain huomata, ei 
arvostella tai tuomita.



(2) Tarkastelunäkökulman vaihtaminen

• Yritä ymmärtää tilannetta potilaan näkökulmasta – kokeile 
astua hänen saappaisiinsa. 

• Pyri tavoittamaan hänen tapansa istua ja liikkua. Pyri 
tavoittamaan hänen äänensä.

• Kuvittele hänet ajankohtaiseen ympäristöönsä ja 
tilanteeseensa, jossa hän kärsii ja etsii itselleen apua tai 
vaihtoehtoisesti kuvittele hänet lapsena omaan 
ympäristöönsä. 

• Potilaan taitamaton ahdingon ilmaisu on todennäköisesti 
jollakin tavalla ymmärrettävissä hänen ajankohtaisesti 
vaikean tilanteensa perusteella tai aiempien 
elämänkokemusten perusteella.



(2) Tarkastelunäkökulman vaihtaminen

• Pyri pitämään erilaisia näkökulmia samanaikaisesti läsnä. 
• Potilaan käyttäytyminen on todennäköisesti toimivinta, 

mitä hän on toistaiseksi oppinut tullakseen toimeen ja 
ratkaistakseen vaikeita tilanteita. 

• Samanaikaisesti hän tarvitsee nyt apua löytääkseen uutta 
näkökulmaa, toivoa tai ratkaisuja ahdinkoonsa.



(3) Omien rajojen tarkkailu

• Selvitä itsellesi, millaista käyttäytymistä et voi hyväksyä 
tai sietää. 

• On hyödyllistä olla tietoinen omista henkilökohtaisista 
rajoistaan jo ennen vaikeuksien tiivistymistä. 

– vähentää ärtymystä, uupumusta ja ei-hoidollista 
reagointia

• Henkilökohtaiset rajat ovat nimensä mukaisesti 
henkilökohtaisia ja hyvin yksilöllisiä.



(3) Omien rajojen tarkkailu

• Ilmaise rajasi potilaalle henkilökohtaisella tavalla.

– Rajojen persoonallinen, henkilökohtainen asettelu 
tekee ne ymmärrettävämmäksi. 

– Useimmat ymmärtävät lääkärin näkökulman helposti 
silloin, kun hän kertoo rajoistaan henkilökohtaisella 
tavalla.  



(4) Epätäydellisyyden, rajallisuuden ja 
keskeneräisyyden hyväksyminen 

• Muistuta itseäsi, ettei täydellistä hoitoa olekaan. 
• Joskus lääkärin oma vihaisuus ja kuormittuneisuus liittyy 

vaatimukseen siitä, että asioiden tulisi sujua tietyllä 
tavalla.

• Ilmiöiden monimutkaisuuden ja ristiriitaisten tunteiden 
sietäminen ja hyväksyminen

• Epätäydellisyyden, rajallisuuden ja keskeneräisyyden 
sietäminen

• Erehdyksien ja virheiden normalisointi



Tietoinen läsnäolo: aloittelijan 
mielentila

Aloittelijan mielessä vaihtoehdot ovat lukuisat, 
mutta asiantuntijan mielessä niitä on vähän.
- Shunryu Suzuki 1970 -



Tietoinen läsnäolo: aloittelijan 
mielentila

• Tarkoittaa asioiden kohtaamista tuorein 
silmin, kuin näkisi ne ensi kertaa

• Tarkoittaa siten ”ei-tietävää” asennoitumista
• Vrt. 

– lääketieteen pyrkimys kategorisoida tietoa 

– omat henkilökohtaiset potilaan todellista 
kuulemista rajoittavat tekijät, kuten arvot, 
ennakkokäsitykset

– ”potilasjuorut”

– ym.



Tietoinen läsnäolo on aktiivista 
nöyryyttä

• Lääkäreillä on usein taipumusta vaatia 
itseltään paljon, mikä voi tuottaa vaateen 
myös siitä, että potilaan tulisi toipua 
nopeammin eikä ainakaan tehdä asioita, 
jotka häiritsevät toipumista
– > lääkärissä voi viritä ahdistusta, kiukkua tai 

tarvetta kontrolloida potilaan käyttäytymistä. 

• Tietoinen läsnäolo voi auttaa lääkäriä 
näkemään selvemmin, tunnistamaan omat 
rajansa ja hyväksymään, ettei hän voi 
kontrolloida potilaan valintoja ja elämää
– mutta voi olla aktiivisesti etulinjassa 

auttamassa tätä muuttumaan



Tietoinen läsnäolo on muutoksen 
luonnollisen aikataulun 

kunnioittamista
• Tietoinen läsnäolo on ymmärrystä siitä, että 

asioiden täytyy joskus antaa kehittyä omalla 
painollaan. 

• Tietoisen läsnäolon keskeisistä piirteistä, 
kuten keskeneräisyyden, epätäydellisyyden ja 
rajallisuuden hyväksymisestä versoo lupa 
korjata asioita asia kerrallaan, muutoksen 
luonnollista aikataulua ja ihmisen omaa 
muutosprosessia kunnioittaen. 

• Tällöin lääkäri voi antaa potilaalle tilan tehdä 
myös ”huonoja” valintoja, kunnes tämä on 
valmis muutokseen.
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