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Lukijalle

Erilaisista mindfulness-menetelmistä on kasvanut 2000-luvulla merkittävä il-
miö, joskaan ei ole selvää, mitä sana ”mindfulness” pitää sisällään. Tämä kirja 
on syntynyt halusta jäsentää mindfulness-menetelmien yhteiskuntatieteellistä, 
kasvatustieteellistä, lääketieteellistä sekä terapeuttista taustaa, ja esitellä mene-
telmien sovelluskohteita.

Termi mindfulness suomennetaan usein tietoisuustaidoiksi. Tietoisuustai-
doissa harjoitellaan huomion suuntaamista kehon tuntemuksiin ja mielen liik-
keisiin. Tietoisuustaidot pohjautuvat buddhalaiseen meditaatioperinteeseen. 
Länsimaissa meditaatiosta on kehitetty useita menetelmiä, joita sovelletaan 
muun muassa hoitotyössä, kasvatuksessa, terapiatyössä ja työelämässä. Samalla 
menetelmät ovat irtaantuneet buddhalaisesta viitekehyksestä. Laajimmalle le-
vinnyttä mindfulness-menetelmää kutsutaan nimikkeellä ”Mindfulness-Based 
Stress Reduction” (MBSR-menetelmä).

Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana tietoisuustaidoista on tullut 
tieteellisen tutkimuksen kohde. Suomessa tutkimustyö on kuitenkin vasta alus-
sa. Toistaiseksi vähemmälle huomiolle on jäänyt tietoisuustaitojen suhde keho-
tietoisuuteen, joka korostaa kehon subjektiivista, kokemuksellista ja aistimellis-
ta aspektia. Lähes huomiotta on jäänyt myös yhteiskuntatieteellinen näkökulma 
ilmiöön.

Mindfulness ja tieteet kokoaa yhteen suomalaisten tutkijoiden ja terapeut-
tien näkemyksiä tietoisuustaitojen vaikutuksista kehon ja mielen toimintaan. 
Kirjassa eri alojen asiantuntijat avaavat kriittistä keskustelua tietoisuustaitojen 
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päämääristä, vaikutuksista sekä sen filosofisesta ja psykososiaalisesta perustasta. 
Kokoelman artikkelit tarjoavat populaareja oppaita syvempää teoriaa aiheesta 
ja käytännön tietoa tietoisuustaitojen soveltamisesta kliiniseen työhön. Kirja 
koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen käsittelee tietoisuustaitoharjoitus-
ten kehonfilosofisia lähtökohtia. Toinen osa koskee tietoisuustaitojen nykytut-
kimusta sekä soveltamista hoitotyöhön ja kasvatukseen.

Tampereen Rauhaniemessä, elokuussa 2014

Antti Saari, Ilmari Kortelainen ja Mikko Väänänen
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Johdanto1

Helmikuussa 2014 Time-lehden kannessa uutisoitiin ”Mindfulness-vallanku-
mouksesta”, jonka tarkoitus on auttaa ihmisiä rauhoittamaan kiireistä mieltä 
sekä tulemaan enemmän tietoiseksi nykyhetkestä2. Samoihin aikoihin zen-
buddhalainen opettaja Thich Nhat Hanh pohti The Guardian -lehdessä, onko 
läsnäolosta tulossa yritysmaailman kauppatavaraa, sillä sitä markkinoidaan 
voimakkaasti niin työelämän kehittämisen menetelmänä kuin self help -kir-
jallisuuden ihmelääkkeenä stressiin ja masennukseen. Mindfulness-perustaiset 
menetelmät eivät kuitenkaan ole pelkkä mediailmiö, vaan menetelmät ovat 
kehittyneet useiden eri tieteenalojen tutkimuskohteeksi 1970- ja 1980 lukujen 
vaihteen Pohjois-Amerikassa3.

1 Kiitos Timo Klemolalle johdantoa koskevista kommenteista.
2 Ks. Pickert 2014. Ks. myös Confino 2014.
3 Tietoisuustaidoista on olemassa useita eri menetelmiä ja useita eri nimityksiä. Mindfulness-

Based Interventions eli MBI on käytössä esimerkiksi Britanniassa. Sitä voidaan pitää yleis-
nimityksenä, joka kattaa erityyppisiä meditaatioon pohjautuvia menetelmiä. Tässä teok sessa 
käytetään suomennosta tietoisuustaidot, kun puhumme laajemmin meditatiivisista harjoituk-
sista, jotka sisältävät useita erilaisia menetelmiä ja sovelluskohteita. Mindfulness-menetelmistä 
puhutaan, kun viitataan nykyään länsimaissa harjoitettuihin ja buddhalaisesta viitekehyksestä 
irtautuneisiin mindfulness-harjoituksen muotoihin. Näistä yksi esimerkki on Jon Kabat- 
Zinnin luoma kahdeksan viikon ohjelma, johon viitatessa käytetään nimitystä MBSR-mene-
telmä (Mindfulness-Based Stress Reduction). Erilaiset mindfulness-perustaiset menetelmät 
pohjautuvat buddhalaisen meditaation kahdeksanosaisen polun seitsemänteen askeleeseen, 
joka buddhalaisissa teksteissä nimetään termillä ”sati”. Sati voidaan kääntää englanniksi ter-
millä ”mindfulness”.

Mikko Väänänen, Antti Saari ja Ilmari Kortelainen
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Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa tietoisuustaidot yhdistetään 
muun muassa terapioihin ja työelämän kehittämiseen. Myös 2010-luvun Suo-
messa etenee tietoisuustaitojen tutkimuksen ja sovellusten aalto. Ilmiön jäsentä-
miseksi tarvitaan sekä käsitteellistä että empiiristä tutkimusta eri tieteenaloilta. 
Tietoisuustaitojen määrittely on edelleen tärkeä tutkimusteema, kuten esimer-
kiksi Mark Williamsin ja Jon Kabat-Zinnin teos Mindfulness vuodelta 2013 
osoittaa.4 Tietoisuustaitoja tarkastelleet tutkijat ovat määritelleet harjoitusta 
seuraavasti:

• Zindel Segal ym. määrittelevät MBSR-menetelmää yleistajuisesti: MBSR-
harjoituksessa kiinnitetään tarkoituksellisesti ja arvottamatta huomio ko-
kemukseen hetkestä hetkeen5. Williams ja Kabat-Zinn ovat tarkentaneet, 
että MBSR-menetelmän määrittely ei tyhjenny yhteen kokemuksen osa-
alueeseen. MBSR-harjoitus ei ole ainoastaan havainnointia, vaikka huomi-
on suuntaaminen on oleellinen osa menetelmää. Se on heidän mukaansa 
myös laajempi kyky kuin ajattelu tai tunteminen, koska niin ajatuksia kuin 
tunteitakin havainnoidaan MBSR-menetelmän harjoituksissa.6

• Scott Bishop, ym. esittävät kahden kohdan määritelmän MBSR-mene-
telmästä: 1) Huomiota säädellään niin, että se pysyy yksilön välittömässä 
kokemuksessa. 2) Menetelmässä suhtaudutaan tämän hetken kokemukseen 
uteliaasti, avoimesti ja hyväksyen.7

• Sebastian Sauerin ym. mukaan tietoisuustaitoharjoituksessa tasapainoil-
laan laajemmin muun muassa seuraavien vastakohtien välillä: aktiivisuus ja 
passiivisuus, aktiivinen hyväksyntä ja passiivinen hyväksyntä.8 Tietoisuus-
taidot ovat siis samaan aikaan sekä passiivista havainnointia että aktiivista 
läsnäoloa. ”Hyväksyntä” voidaan ymmärtää passiivisena hyväksymisenä, 
jossa vain huomioidaan mielessä ilmenevät tuntemukset ja ajatukset vail-

4 Ks. Williams & Kabat-Zinn 2013, 6.
5 Segal ym. 2013, 76. Segalin ym. mainitsema määritelmä ja sen sisältämä käsitys huomion 

suuntaamisesta ”arvottamatta” on saanut viime aikoina kritiikkiä osakseen; ks. esim. Dreyfus 
2013, 41. Bhikkhu 2013, 26 sekä Kortelainen tässä kirjassa.

6 Ks. Williams & Kabat-Zinn 2013, 15–16.
7 Bishop ym. 2004, 232.
8 Sauer ym. 2013.
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la arvostelua. Hyväksyntä voidaan myös käsittää pyrkimyksenä kehittää 
myötätuntoista asennetta mielen sisältöjä (myös epämiellyttäviä) kohtaan. 
Sauer ja kumppanit painottavat, että tietoisuustaitoharjoitukset tulee ym-
märtää laajemmin kuin vain hyväksymiseen ja ei-arvostelemiseen liittyvänä 
ilmiönä. Tämän vuoksi tietoisuustaitoharjoituksissa tapahtuu tasapainot-
telua erilaisten pyrkimysten välillä.

Nämä lyhyet määritelmät eivät voi kuvata tietoisuustaitoharjoituksen kaikkia 
puolia, kuten esimerkiksi tietoisuustaitoihin kuuluvaa kehollisuutta. Määrit-
telyä voidaan selventää tarkastelemalla zen-meditaatioharjoitusta kehonfeno-
menologian näkökulmasta. Kabat-Zinn kertoo kehittäneensä MBSR-menetel-
mänsä vipassana-harjoitusten ja zen-meditaation pohjalta9.

Zen-meditaatiossa suunnataan huomiota kehon tuntemuksiin ja mielen 
liikkeisiin10. Harjoitus aloitetaan usein kohdistamalla huomio kokemukseen 
tässä hetkessä. Samalla tarkkaillaan ajatusten, tunteiden ja aistimusten muuttu-
mista. Huomiota säädellään kiinnittämällä huomio kehon yhteen alueeseen, ja 
pyrkimällä pitämään huomio kohteessa. Esimerkki tällaisesta kehon kohteesta 
on palleahengitys: Huomion harhaillessa tarkkaavaisuus palautetaan yhä uudel-
leen ja uudelleen pallean hengitysliikkeeseen.

Tietoisuustaidot johdattavat ihmisen oman kehollisen kokemuksensa ää-
relle. On siis tärkeätä ymmärtää, että tietoisuustaidot ovat harjoituksia, joissa 
syvennetään kokemusta kehotietoisuudesta. Esimerkiksi buddhalaisessa medi-
taatiossa kehoa ei koeta ulkoa havaittuna objektikehona, vaan elettynä kehona. 
Objektikeho on kehomme esineen tavoin tarkasteltuna, muodostuneena luus-
tosta, lihaksistosta, verenkiertoelimistöstä. Esimerkiksi fysiologiassa tutkitaan 
kehoa tästä näkökulmasta. Eletty keho taas viittaa kehotietoisuuteen, jossa 
voimme itse kokea sydämemme lyönnit, kokea vatsakipua tai tuntea lihaksen 
jännittyvän. Emmehän koe keuhkojamme ainoastaan esineen tavoin vaan sub-
jektiivisesti, osana hengitysliikettä.11

Säännöllisesti tietoisuustaitoja harjoittavat ihmiset kokevat harjoituksen 
vaikuttavan kehoon ja mieleen. Kehollisen kokemuksen fysiologisia taustateki-

9 Kabat-Zinn 2013, 287–288.
10 Klemola 2004, 51.
11 Klemola 1998, 51–52.
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jöitä on kartoitettu empiirisen tutkimuksen keinoin 1970-luvulta lähtien, en-
simmäisenä Massachusettsin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan yhteyteen 
perustetulla kipuklinikalla.12 Kyseisissä tutkimuksissa tietoisuustaitoharjoitus-
ten on todettu lieventävän kehon jännitystiloja ja kipua. Segal, Williams ja Teas-
dale korostavat, että mindfulness-harjoitteet voivat estää kroonisen depression 
uusiutumista13. Menetelmällä hoidetaan myös esimerkiksi unettomuutta, stres-
siä ja ahdistuneisuutta.14

Kolmenkymmenen vuoden aikana tehty lääketieteellinen tutkimus antaa 
lupaavia tuloksia säännöllisen mindfulness-harjoituksen tuloksellisuudesta15. 
Kuitenkin tutkimusten menetelmiä kohtaan on esitetty myös kritiikkiä. On 
esimerkiksi mahdollista, että koehenkilön mitattavat stressitasot laskevat het-
kellisesti, kun ihminen saa asiantuntijan apua tai pääsee sairaalahoitoon, eikä 
ainoastaan mindfulness–harjoituksen seurauksena. Lehto ja Tolmunen ovat 
huomauttaneet, että somaattisten sairauksien tukihoitoa ajatellen vaadittaisiin 
näyttöä pitkäaikaisen säännöllisen harjoituksen vaikutuksista.16

Vielä laajempi kysymys on se, miten mindfulness-menetelmiä markkinoi-
daan osana hyvinvointiyrittäjyyttä. Aiheen tutkimuksen kannalta onkin tärkeää 
huomioida mindfulness-nimikkeen ympärille kasvanut erityyppisten koulutus-
ten rehevä pöheikkö. Mindfulness-menetelmien kriittinen käsittely ja tutkimus-
alan tieteellisen statuksen tarkastelu on tarpeen, koska aiheen tutkimusta ei aina 
ole helppoa erottaa mindfulness-menetelmien markkinoinnista.

Mindfulness-menetelmiä käsitellään usein ainoastaan lääketieteellisessä tai 
psykologisessa viitekehyksessä, jolloin menetelmien historialliset ja kulttuuriset 
juuret painuvat unohduksiin.17 Tarkastelemmekin seuraavaksi mindfulness-
ilmiön esihistoriaa viisaustraditioiden viitekehyksessä sekä buddhalaisen medi-
taation kulkeutumista länteen.

12 Siegel 2007, 17–18.
13 Segal ym. 2013.
14 Ks. esim. Hofmann ym. 2010; Shapiro ym. 2003.
15 Ks. esim. Siegel 2007, 17–19. Ks. myös Koivisto & Melartin 2014, 483.
16 Lehto & Tolmunen 2008, 41–45.
17 Hickey 2010.
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Tietoisuustaitojen aatehistoriaa

Mindfulness-käsitteen historialliset jäljet johtavat Intiaan. Intialaisessa kulttuu-
rissa on tunnettu varhaisista ajoista lähtien kehotietoisuuden ja mielen rauhoit-
tumisen välinen yhteys. Indus-laaksosta, nykyisen Pakistanin alueella sijainneen 
Mohenjo-Daron kulttuurin muinaisista raunioista, on löydetty yli 3000 vuotta 
vanhoja patsaita ja kaiverruksia, jotka kuvaavat ihmisiä istumassa lootusasen-
nossa. Indus-laakson korkeakulttuuriin on perinteisesti liitetty rauhaa rakasta-
van ja kontemplatiivisen kulttuurin piirteitä.18

Varhaisessa intialaisessa filosofiassa kehitettiin kehollisia harjoituksia, joi-
den avulla saattoi perehtyä kehon ja mielen yhteyteen. Joogassa kehittyikin 
pranayamaksi kutsuttu harjoitus, jossa mieli pyrittiin rauhoittamaan hengitystä 
säätelemällä. Pranayaman perusoivalluksen mukaan mieli pysähtyy, kun hengi-
tyskin pysähtyy.19

Historiallisesti noin vuosina 563–483 eaa. eläneen intialaisen prinssin 
Siddharta Gautaman (Buddha) oivalluksena voidaan pitää oman kehon ja mie-
len tarkkailua ilman pyrkimystä muuttaa kokemuksia ja havaintoja mihinkään 
suuntaan. Tätä kutsutaan buddhalaisessa perinteessä palinkielisellä termillä sati. 
Se käännetään yleisesti englannin sanoilla mindfulness ja awareness. Suomen 
kielessä sati kääntyy buddhalaisessa terminologiassa oikeanlaiseksi tarkkaavai-
suudeksi ja psykologiassa tietoiseksi hyväksyväksi läsnäoloksi.

Buddha opetti, että hengityksen säätely on loppujen lopuksi turhaa ja oike-
astaan haitallista. Mieli ei ole vapaa, jos se yrittää muokata todellisuutta, vaikka 
vain hengityksen rytmiäkin, muunlaiseksi kuin se sillä hetkellä on. Tämä oli osa 
Buddhan niin sanottua kahdeksanosaista polkua. Nykyisten tietoisuustaitojen 
kannalta mielenkiintoisin osa polussa on sen seitsemäs askel, jota Buddha kutsui 
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18 Esim. Keay 2000, 1–18. Ks. myös Warder 1970, 17–27. Kriittisen näkemyksen perinteiseen 
historiatulkintaan esittää Thapar 2002, 79–88. Ks. myös intialaisen historian kirjoittamisen 
haasteista Thapar 2002, 1–32.

19 Warder 1970, 31–42.
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samalla kuitenkin riittävän yksinkertainen, että jokainen halukas kykeni sitä 
tahtoessaan noudattamaan. Satin asema on säilynyt vahvana theravadabuddha-
laisessa vipassana-meditaatiossa.

Kolmannelta vuosisadalta eaa. alkaen buddhalaisuus levittäytyi Intian ra-
jojen ulkopuolelle. Samalla levisivät Buddhan opetukset oikeanlaisesta tarkkaa-
vaisuudesta. Ylittäessään Himalajan buddhalaisuus kohtasi Kiinan ikivanhan 
korkeakulttuurin ja taolaisuuden. Taolaisuudesta mahayana-buddhalaisuuteen 
imeytyi tämän hetken ja elämän sellaisenaan korostaminen. Tämä sopi buddha-
laisen eetokseen, vaikka se olikin puuttunut enemmän opilliseksi muuttuneesta 
intialaisesta buddhalaisuudesta. Tästä liitosta syntyi zen, tai kuten kiinalaiset 
sitä kutsuvat, chán.20

Kiinassa buddhalainen filosofia muotoutui niin tekstien ja oppien tulkin-
nassa kuin meditaatiossakin. Harjoitus sai institutionaaliset muotonsa budd-
halaisissa luostareissa sekä erakkoasumuksissa. Kiinassa chán kehittyi useissa 
eri muodoissa, joista nykyään tunnetuin lienee koan (kiinaksi gong-an) -harjoi-
tusperinne. Koaneilla viitataan kuuluisien opettajamunkkien esittämiin anek-
dootteihin, dialogeihin tai tekstikatkelmiin. Koanit vaikuttavat usein ristiriitai-
silta tai vähintäänkin arvoituksellisilta. Ne vaativat harjoittajaa paneutumaan 
istumameditaatiossa koko mielellään tekstiin ja esittämään siitä tulkinnan tai 
”ratkaisun”.21 Ratkaisu koaneihin on usein kehollinen intuitiivinen vastaus, jossa 
ihminen ”toimii toimimatta” ja koko olemuksellaan.22

Toinen merkittävä, nykypäivänäkin tunnettu meditaatiomuoto, hiljainen 
valaiseminen, kehittyi niin ikään kiinalaisen chán-buddhalaisuuden piirissä. 
Hiljainen valaiseminen, joka tunnetaan myös vain istumisena, ei harjoitusmuo-
tona keskity mihinkään erityiseen kohteeseen, vaan päinvastoin valppaaseen 
olemiseen vailla kiinnittymisen kohteita. Ero theravada-buddhalaiseen vipassa-
na-meditaatioon on harjoituksen kohteessa: vipassanassa kehomieli tarkkailee 
itseään huomion rajoittamisen kautta, vain istumisessa koko tämän hetkinen 
kokemus tulee meditaation kohteeksi. Hiljaisessa valaisemisessa ajatusten ja 

20 Chán-buddhalaisuuden historiasta ks. esim. McRae 2004; Schlütter 2008.
21 Foulk 2000, 16–17.
22 Koan-kokoelmista kuuluisin lienee Kai Niemisen suomentama klassikko Wumenkuan – au-

kottoman portin puomi (Wumen Huik’ai 2011). Koaneista laajemmin ks. Heine & Wright 
2000.
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aistimusten annetaan tulla tai mennä, edes valaistumista ei tarvitse tavoitella. 
Tavoitteeton vain-oleminen voi johtaa ennen pitkää valaistumiseen – niin kuin 
mutainen samea lampi vähitellen kirkastuu kun se jätetään koskemattomaksi.23

Japanissa chán siis muotoutui zen-buddhalaisuudeksi. Kuuluisimpia kou-
lukuntia japanilaisessa zen-perinteessä ovat 1600-luvulla muotonsa saaneet 
rinzai ja soto. Rinzai esitetään usein soturimaisena, äärimmäisen kurinalaisena 
perinteenä, jossa hyödynnetään aktiivisesti koan-harjoituksia. Soto-traditio on 
puolestaan suunnattu laajemmalle yhteiskunnan osalle ja se hyödyntää etenkin 
edellä mainittua vain istumista, joka tunnetaan Japanissa termillä shikan-taza.24

Pitkään nämä meditaatioharjoitukset muodostivat vain pienen osan munk-
kien ja maallikkobuddhalaisten päivittäisestä elämästä ja buddhalaisuuteen kuu-
luvista rituaaleista. Sen sijaan 1900-luvulla japanilaiset intellektuellit kuten Dai-
setz Teitaro Suzuki ja Nishitani Keiji alkoivat painottaa zen-buddhalaisuuden 
uskomuksista ja rituaaleista vapaata puolta. Juuri meditaatiota alettiin kuvata 
näiden perinteiden kovana ytimenä, kulttuurista riippumattoman mystisen tai 
uskonnollisen kokemuksen mahdollistajana. Tämä tietysti kavensi kuvaa budd-
halaisuuden sosiaalisista ja uskonnollisista puolista, mutta helpotti samalla ze-
nin siirtymistä länteen.25

1900-luvulla zenin ja vipassanan meditaatioharjoitukset alkoivatkin kiin-
nostaa henkiseen tyhjiöön ajautuneita länsimaalaisia. Esimerkiksi Alan Watts, 
Joseph Goldstein, Jack Kornfield, Sharon Salzberg ja Philip Kapleau lähtivät 
Intiaan ja Japaniin tuoden mukanaan käsityksensä itäisistä viisausperinteistä ja 
niiden meditaatioharjoituksista. Japanista Yhdysvaltoihin muuttaneista zen-
opettajista ensimmäisten joukossa opetusta alkoi antaa Sokei-an Shigetsu Sasaki 
ja Shunryu Suzuki sekä Hakuyū Taizan Maezumi. Myös sotien jälkeinen Beat-
sukupolvi otti vaikutteita buddhalaisuudesta, mikä on nähtävissä esimerkiksi 
Allen Ginsbergin, Jack Kerouacin ja Gary Snyderin tuotannossa.

Länsimaiseen psykologiaan perustuva mindfulness-opetus näki päivänva-
lonsa, kun pitkän linjan meditaation harjoittaja ja lääketieteen professori Jon 
Kabat-Zinn sai idean buddhalaisten harjoitusten ja ideoiden yhdistämisestä 
hoitotyöhön ja psyykkisen sekä fyysisen hyvinvoinnin parantamiseen. Kabat-

23 Ks. esim. Schlütter 2008, luku 7.
24 Dumoulin 1988.
25 Sharf 1995. Buddhalaisuuden länsimaistumisesta ks. myös McMahan 2008.
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Zinnin 1970-luvun lopulta lähtien kehittämät harjoitukset sisältävät aineksia 
paitsi zen-filosofiasta ja vipassana-harjoituksesta myös hatha-joogasta ja metta 
bhavana meditaatiosta eli rakastavan myötätunnon harjoituksesta.

Tietoisuustaitojen tutkimus Suomessa

Samaan aikaan kun zen-meditaatio alkoi levitä kansainvälisesti populaarina kir-
jallisuutena, Suomessa julkaistiin pieni kirja, Zen – idän sanoma valaistuksesta 
(1944), joka käsitteli mietiskelyn filosofiaa. Teoksen kirjoittaja Yrjö Kallinen 
huomautti, että tähän saakka lännessä ”vain suhteellisen vähäinen osa Idän läh-
teistä on tullut tutkituksi edes ulkokohtaisessa mielessä”.26

Kallinen pohdiskeli buddhalaista ajattelua ja sen oppia kokemuksesta, joka 
ylittää tietoisuudessa tapahtuvan intellektuaalisen järkeilyn. Kallista voidaan 
pitää meditaation popularisoinnin suomalaisena pioneerina, joka kartoitti alaa 
yleistajuisissa kirjoissaan, kuten Tässä ja nyt (1965) ja Elämmekö unessa (1971). 
Kallisen tapaan myös psykologi Lauri Rauhala tunnetaan meditaatiotutkimuk-
sen pioneerina Suomessa. Rauhala julkaisi teoksen Meditaatio vuonna 1986, 
joka myöhemmin julkaistiin uudelleen nimellä Mitä meditaatio on?

Tampereen yliopiston liikunnan filosofian tutkimusyksikössä (Nykyään 
Kehollisuuden, liikkeen ja kasvatuksen tutkimusryhmä) on 1980-luvulta lähti-
en tutkittu fenomenologisesti meditatiivisia harjoitteita. Timo Klemola on kä-
sitellyt tietoisuustaitoja ja kehotietoisuutta muun muassa teoksissaan Ruumis 
liikkuu – liikkuuko henki? Liikunnan projektien fenomenologinen tarkastelu. 
(1990), sekä Taidon filosofia: Filosofin taito (2004). Professori Antti Revonsuo 
on analysoinut meditaatiota yhdistämällä subjektiivisen tietoisuuden kokemuk-
sen tutkimusta ja neurobiologian tuloksia. Yksittäisiä artikkeleita aiheesta löy-
tyy Suomessa esimerkiksi lääketieteen alalta27.

Tietoisuustaitoja 1980-luvulta lähtien tutkineen ja opettaneen Timo Kle-
molan lisäksi Suomessa on tällä hetkellä joukko mindfulness-ohjaajia. Heistä 
pidemmän aikaa mindfulness-harjoituksiin ovat perehtyneet esimerkiksi Ka-
bat-Zinnin menetelmän Suomeen vuonna 2002 tuonut Leena Pennanen sekä 

26 Kallinen 1944, 6.
27 Ks. esim. Koivisto & Melartin 2014.



16 Mikko Väänänen, antti saari ja ilMari kortelainen

Zinnin 1970-luvun lopulta lähtien kehittämät harjoitukset sisältävät aineksia 
paitsi zen-filosofiasta ja vipassana-harjoituksesta myös hatha-joogasta ja metta 
bhavana meditaatiosta eli rakastavan myötätunnon harjoituksesta.

Tietoisuustaitojen tutkimus Suomessa

Samaan aikaan kun zen-meditaatio alkoi levitä kansainvälisesti populaarina kir-
jallisuutena, Suomessa julkaistiin pieni kirja, Zen – idän sanoma valaistuksesta 
(1944), joka käsitteli mietiskelyn filosofiaa. Teoksen kirjoittaja Yrjö Kallinen 
huomautti, että tähän saakka lännessä ”vain suhteellisen vähäinen osa Idän läh-
teistä on tullut tutkituksi edes ulkokohtaisessa mielessä”.26

Kallinen pohdiskeli buddhalaista ajattelua ja sen oppia kokemuksesta, joka 
ylittää tietoisuudessa tapahtuvan intellektuaalisen järkeilyn. Kallista voidaan 
pitää meditaation popularisoinnin suomalaisena pioneerina, joka kartoitti alaa 
yleistajuisissa kirjoissaan, kuten Tässä ja nyt (1965) ja Elämmekö unessa (1971). 
Kallisen tapaan myös psykologi Lauri Rauhala tunnetaan meditaatiotutkimuk-
sen pioneerina Suomessa. Rauhala julkaisi teoksen Meditaatio vuonna 1986, 
joka myöhemmin julkaistiin uudelleen nimellä Mitä meditaatio on?

Tampereen yliopiston liikunnan filosofian tutkimusyksikössä (Nykyään 
Kehollisuuden, liikkeen ja kasvatuksen tutkimusryhmä) on 1980-luvulta lähti-
en tutkittu fenomenologisesti meditatiivisia harjoitteita. Timo Klemola on kä-
sitellyt tietoisuustaitoja ja kehotietoisuutta muun muassa teoksissaan Ruumis 
liikkuu – liikkuuko henki? Liikunnan projektien fenomenologinen tarkastelu. 
(1990), sekä Taidon filosofia: Filosofin taito (2004). Professori Antti Revonsuo 
on analysoinut meditaatiota yhdistämällä subjektiivisen tietoisuuden kokemuk-
sen tutkimusta ja neurobiologian tuloksia. Yksittäisiä artikkeleita aiheesta löy-
tyy Suomessa esimerkiksi lääketieteen alalta27.

Tietoisuustaitoja 1980-luvulta lähtien tutkineen ja opettaneen Timo Kle-
molan lisäksi Suomessa on tällä hetkellä joukko mindfulness-ohjaajia. Heistä 
pidemmän aikaa mindfulness-harjoituksiin ovat perehtyneet esimerkiksi Ka-
bat-Zinnin menetelmän Suomeen vuonna 2002 tuonut Leena Pennanen sekä 

26 Kallinen 1944, 6.
27 Ks. esim. Koivisto & Melartin 2014.
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psykologi ja psykoterapeutti Tapio Malinen. Psykologi ja psykoterapeutti Arto 
Pietikäinen on soveltanut mindfulness-harjoitusta kognitiivisen käyttäytymis-
terapian osana sekä kirjoittanut aiheesta yleistajuisia kirjoja28.

Mindfulness-menetelmät ja tieteet

Tämän teoksen kirjoittajat keskittyvät kehotietoisuuteen länsimaalaisten mind-
fulness-menetelmien tai yleisemmin meditaation näkökulmasta. Kirja tarjoaa 
uutta tietoa tietoisuustaidoista filosofian, psykologian, psykiatrian, liikuntatie-
teen, lääketieteen sekä kasvatustieteen aloilta.

Kaikissa artikkeleissa on esillä kehotietoisuuden näkökulma. Kirjan en-
simmäinen osa, Kehotietoisuuden filosofia lähtee liikkeelle psykiatrian profes-
sori emeritus Johannes Lehtosen artikkelilla, joka asettaa kehotietoisuuden 
tutkimuksen psykiatrian ja kliinisen työn kontekstiin. Lehtosen artikkeli antaa 
kehyksen teoksen muille artikkeleille, joissa kehollisuus kytketään tietoisuustai-
toihin.

Filosofian tutkija Mikko Väänänen selvittää artikkelissaan länsimaisten 
mindfulness-menetelmien buddhalaisia juuria. Väänänen tarkastelee mindful-
ness -termin käsitehistoriaa ja erityisesti sen kehittelyä theravadabuddhalaisuu-
dessa. Artikkelissa pyritään selkeyttämään, mikä mindfulness-käsitteen rooli on 
buddhalaisen filosofiassa. Toisaalta Väänänen hahmottelee buddhalaisen filo-
sofian suhdetta aikansa yleiseen intialaiseen filosofiseen traditioon. Artikkelin 
loppupuolella tarkastellaan joitakin theravadabuddhalaisen meditaation nykyi-
siä suuntauksia ja niiden roolia länsimaissa.

Kirjan toisessa osassa Tietoisuustaidot hoito- ja kasvatusmenetelmänä sel-
vennetään tietoisuustaitojen soveltamiseen liittyvää problematiikkaa ja avataan 
erityistieteiden näkökulmia aiheeseen. Psykologina ja psykoterapeuttina (VET) 
toimiessaan Tapio Malinen on hyödyntänyt pitkään tietoisuustaitoja. Malinen 
käsittelee artikkelissaan buddhalaisten tietoisuustaitojen ja länsimaisen psy-
kologian välisiä suhteita. Hän varoittaa hyväksymästä liian yksinkertaistavaa 
näkökulmaa tietoisuustaitoihin. Vastauksena nykyiselle markkinahenkiselle 

28 Ks. esim. Pietikäinen, Arto 2009: Joustava mieli. Helsinki: Duodecim.
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mindfulness-buumille Malinen korostaa buddhalaisen psykologian kokonais-
kuvan ymmärtämistä. Hän hahmottelee artikkelissaan tietoisuustaidot osaksi 
psykologista kokonaisuutta, jonka pyrkimyksenä on ihmisen kokonaisvaltainen 
transformaatio.

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (ACT) kuuluu ns. kolmannen aal-
lon kognitiivisiin käyttäytymisterapioihin, joissa mindfulness –pohjaiset tek-
niikat ovat keskeisessä roolissa. Psykologian professori Raimo Lappalainen ja 
tutkija Päivi Lappalainen Jyväskylän yliopistosta tarkastelevat artikkelissaan 
tietoisuustaitoja keskeisenä psykologisen joustavuuden kehittymisen osatekijä-
nä. Joustavuus puolestaan nähdään edellytyksenä psyykkiselle hyvinvoinnille. 
Artikkeli esittää hyväksynnän ja tietoisen läsnäolon harjoitusten rakentavan 
psyykkisesti vähemmän kuormittavaa suhdetta henkilön omiin epämiellyttäviin 
ajatuksiin ja tunteisiin.

Leena Pennanen opiskeli Jon Kabat-Zinnin ohjauksessa mindfulness-
ohjaajaksi. Pennanen kiinnittää artikkelissaan huomiota erityisesti ihmisen ke-
homieli-yhteyteen. Pennanen esittelee käytännönläheisen näkökulman MBSR-
menetelmään. Hänen artikkelinsa sisältää MBSR-harjoituksen kuvauksen, josta 
lukija voi halutessaan lähteä tutkimaan kehon ja mielen yhteyttä.

Psykoterapeutti ja lääketieteen lisensiaatti Heidi Roberts ja liikuntatietei-
lijä Doug Crowell käsittelevät artikkelissaan mindfulness-tekniikoiden sovelta-
mista kroonisen kivun hoidossa. Kansainvälisten lääketieteellisten, psykologis-
ten ja psykiatristen tutkimusten pohjalta kirjoittajat esittävät, että mindfulness 
voi toimia paitsi kivun kokemusta lieventävänä tekijänä, myös laajemmin ter-
veyteen liittyvää elämänlaatua ja psyykkistä hyvinvointia kohentavana harjoi-
tuksena.

Ilmari Kortelainen tarkastelee tietoisuustaitoja kehonfenomenologian 
ja yhteiskuntatieteen näkökulmista. Kortelainen kuvaa, miten tietoisuustai-
toharjoituksessa huomiota suunnataan mielen ja kehon reaktioihin. Tekstissä 
esitetään, että huomion suuntaaminen voidaan laajentaa psyykkisten ja sosiaa-
listen roolien ymmärtämiseen esimerkiksi työelämässä. Kortelainen painottaa 
tietoisuustaitoharjoituksen olevan paitsi yksilön stressinhallintaan keskittyvä 
harjoitus, myös vuorovaikutteinen tietoisuustaitoharjoitus, jossa tunnistetaan 
yhteiskunnassa rakentuvia sosiaalisia rooleja. Kortelainen toimii tutkijatohto-
rina Tampereen yliopistossa Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tut-
kimuskeskuksessa.
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Työelämän ohella tietoisuustaidot on nouseva ilmiö myös koulumaailmas-
sa. Siksi on olennaista kyetä arvioimaan kriittisesti sen yhteiskunnallisia puolia. 
Jani Pulkki ja Antti Saari tarkastelevat mindfulness-ilmiötä kasvatus- ja yh-
teiskuntatieteiden viitekehyksessä. Kirjoittajat analysoivat, miten mindfulness-
menetelmät kytkeytyvät nykypäivän yhteiskunnallisen vallankäytön erityis-
piirteisiin koulutuksessa. Toisaalta tekstissä tarkastellaan myös, miten dialogi 
kasvatustieteiden ja meditaatiotraditioiden välillä voi avata mahdollisuuksia 
kasvatuksen ihmiskuvan ja tietokäsityksen uudelleenajattelulle. Jani Pulkki on 
Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön jatko-opiskelija. Antti Saari 
toimii tutkijatohtorina Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä.
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tietoisuuden alustana

Johdanto

Käsitykset tietoisuudesta ja mahdollisuudet lähestyä sitä tieteen keinoin ovat 
muuttuneet paljon viime vuosina. Kiinnostus tietoisuuden sisältöjen vaihtelua 
kohtaan on monipuolistanut kuvaa tietoisuudesta ja ohjannut tutkimusta selvit-
tämään tietoisuuden yhteyksiä arkielämän tilanteisiin, sosiaalisiin vuorovaiku-
tuksiin ja myös ihmisruumiin kokonaistilan osuuteen tietoisuuden toiminnassa 
sekä sen muutoksissa1.

Tietoisuuden käsitettä on vaikeaa määritellä tarkasti. Sillä voidaan tarkoit-
taa sekä kapea-alaista, vain sanalliseen kykyyn sidottua ihmismielen toimintaa 
että myös laaja-alaista mielen toimintaa, johon sisältyy ei-sanallisia merkityksiä 
ja mielikuvia. Tietoisuus on vain osa ihmismielen toimintaa. Mieli on tietoi-
suutta laajempi käsite. Tietoisuus mielen osana viittaa tietämiseen tai perillä ole-
miseen siitä, mitä kulloisetkin mielensisällöt tarkoittavat. Tietoisuuden toimin-
nan ymmärtämisestä on myös tullut monin eri tavoin käytännöllisesti tärkeää. 
Tietoisuudesta viestittävien tuntemusten ja tunteiden kuuntelu on tie, jolla on 
yhteys sekä fyysiseen terveyteen että tunne-elämän kätkettyihin sisältöihin.

1 Damasio 2003; Hari ja Kujala 2009.
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Filosofian ja psykologian ohella tietoisuuden tutkimus on erityisen vilkas-
ta monipuoliseksi ja laajaksi kehittyneen aivotutkimuksen piirissä, mutta on 
myös sosiologien, kehityspsykologien ja kasvatustieteilijöiden kasvavan mielen-
kiinnon kohteena. Sanottavaa tietoisuuden toiminnasta ja sen kehityksestä on 
myös antropologialla, kielitieteellä, taiteen tutkimuksella ja jopa taloustieteellä. 
Kliinisen lääketieteen eri aloilla etenkin psykiatrit, neurologit, anestesiologit ja 
kivuntutkijat ovat nykyisin paljonkin tekemisissä tietoisuuden ja siihen liittyvi-
en muistitoimintojen kanssa2. Suomessa tietoisuuden tutkimusta tehdään mo-
nissa eri yliopistoissa. Kyseeseen tulevien tieteenalojen moninaisuutta ja niiden 
välisen yhteistyön tarvetta on korostettu erityisesti akateemikko Riitta Harin 
johtamassa Mieli-forum-hankkeessa.

Mielen ja aivojen välistä psykofyysistä ongelmaa pidetään yhtenä tieteen 
suurista ja ratkaisemattomista kysymyksistä. Se hahmotetaan edelleen useim-
miten nimenomaan käsitteelliseksi ongelmaksi. Ajatellaan, että psykofyysisen 
ongelman ratkaiseminen vaatisi jonkin nykykäsityksistä poikkeavan, kokonaan 
uuden käsitteellisen mallin keksimistä.

Sitä etsittäessä on perinteisesti kysytty, ovatko mieli ja ruumis (aivot) toi-
sistaan dualistisesti riippumattomat. Vai onko niiden suhde monistinen, jolloin 
ne eivät voi olla perimmältään erilaisia? Jos mieli ja ruumis muodostavat jostain 
näkökulmasta monistisen ykseyden, onko silloin kyse viime kädessä mielestä 
(idealismi) vai ruumiista (materialismi)? Entä jos taas mielen ja ruumiin välillä 
on jokin todellinen vuorovaikutus, miten aineellisesta ruumiista voi syntyä ai-
neetonta mieltä, tai, miten aineeton mieli voi vaikuttaa aineelliseen ruumiiseen? 
Kun keskitytään näihin perustaviin kysymyksiin, voi kuitenkin käydä niin, että 
teoria luo yhä uusia kysymyksiä ja niihin annetut vastaukset taas uusia teorioita. 
Filosofi John Searlen3 mukaan aineellisen ruumiin ja aineettoman mielen vä-
linen perimmäinen ongelma edustaa psykofyysisen ongelman ”kovaa” muotoa 
(the hard problem of consciousness), johon ei ole esitetty tiedeyhteisön yleisesti 
hyväksymää ratkaisua huolimatta monista, eri alojen tutkijoiden kuten esimer-
kiksi Francis Crickin, Cristoph Kochin ja Gerard Edelmanin vakavista ja pitkäl-
le viedyistä yrityksistä.4

2 Partanen ym. 2006, Erkinjuntti ym. 2010.
3 Searle 1997.
4 Crick & Koch 2002; Edelman 2006.
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Näkökulma muuttuu

Psykofyysisen ongelman perimmäisestä ratkaisemattomuudesta huolimatta ai-
votutkimuksen edistyminen on muuttanut käsityksiä siitä, miten tietoisuuden 
ongelmaa pitäisi lähestyä. Aivotutkimus ei tarkastele tietoisuutta ensisijaisesti 
filosofisena ongelmana, vaan pikemmin elävässä elämässä esiintyvänä todellise-
na ilmiönä lähtien siitä yksinkertaisesta tosiasiasta, että tietoisuuden sisällöt ja 
toiminta muuttuvat taukoamatta ihmisen tavallisessa arjessa jokapäiväisten teh-
tävien, tilanteiden ja niihin liittyvien tunteiden mukaan.

Empiirinen tutkimus ei lähesty näin ollen tietoisuuden suhdetta aivoihin 
suurena periaatekysymyksenä, joka olisi ratkaistava jonkin uuden, mullistavan 
oivalluksen kautta ja joka samalla määrittelisi lopullisen ja oikean muodon psy-
kofyysiselle suhteelle. Aivotutkimus kysyy sen sijaan (näennäisen) yksinkertai-
sesti, miten aivojen toiminta muuttuu, kun tietoisuuden sisältöjä muutetaan, 
joko laboratorio-olosuhteissa kokeellisesti tai nykytekniikkojen mahdollista-
mana myös luonnollisissa elämäntilanteissa. Kun psykofyysistä suhdetta tar-
kastellaan tästä näkökulmasta, sitä voidaan pitää John Searlen mukaan suhteen 
”pehmeänä” muotona (the soft problem of consciousness), jota voidaan tutkia 
normaalitieteen menetelmin.5

Esimerkiksi, miten aivot reagoivat, kun pelko valtaa mielen? Tai, mitä ke-
hossa ja aivoissa tapahtuu, kun rauhoitumme hyvän keskustelukumppanin seu-
rassa? Mitä tapahtuu taikinaa käsillään leipovan kotiäidin mielessä ja aivoissa? 
Entä miehen aivoissa, kun hän opettaa pientä poikaansa ajamaan pyörällä tai 
kun hän pankkineuvottelussa miettii, voiko virkailijaan luottaa? Aivotutkimuk-
sen omaksuma käytännöllinen ja kevyempi lähestymistapa määrittelee tietoi-
suuden ongelman kysymykseksi siitä, minkälaisia yhteyksiä aivojen ja mielen 
toiminnan variaatioiden välillä on olemassa.

Näkökulma väljentää tietoisuustutkimuksen sidosta suuriin periaatekysy-
myksiin, joihin se aikaisemmin keskittyi. Omaksuessaan käytännöllisemmän 
lähestymistavan tietoisuustutkimus ottaa ikään kuin lomaa tietämisen vaikeis-
ta peruskysymyksistä. Näkökulman siirtymä ei tarkoita sitä, että psykofyysisen 
suhteen perustava luonne olisi lakannut olemasta merkitsevä. Ongelman perus-

5 Searle 1997.
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tavat muodot vain pannaan väliaikaisesti hyllylle ja katsotaan, mitä nyt tarjolla 
olevien menetelmien avulla mielen ja aivojen välisestä yhteydestä voidaan tutkia.

Empiirisellä tietoisuustutkimuksella ei ole yhtenäistä filosofiaa, johon se 
nojautuisi. Se on viime kädessä kiinnostunut vain siitä, miten aivojen toimin-
ta muuttuu, kun tietoisuuden tilaa muunnellaan. Uudenlainen tapa suhtautua 
tietoisuuden tutkimukseen on tuottanut valtavan määrän uusia havaintoja mie-
len ja aivotoimintojen välisestä riippuvuudesta. Ne käsittelevät lähes kaikkia 
mieleen liittyviä toimintoja kuten esimerkiksi aistimusten syntyä, havaintojen 
ja mielikuvien koostumusta, tunne-elämää, tarkkaavaisuutta, muistia, motoriik-
kaa, valintoja ja muuta käyttäytymisen säätelyä, vireystilojen vaihtelua sekä eri-
laisia psykosomaattisia ilmiöitä.

Empiirisiä tutkimusasetelmia tulkitaan kuitenkin toisinaan niin, että niissä 
pidetään aivojen toimintaa mielen ja tietoisuuden varsinaisena selittäjänä, ja vas-
taavasti tutkimuksen filosofisena perusolettamuksena mahdollisuutta palauttaa 
mielen ja tietoisuuden ilmiö kokonaan aivojen fysikaaliseen toimintaan. Tul-
kinta ei ole kuitenkaan perusteltu. Aivojen ja mielen yhteisen muuntelun malli 
edellyttää tietoisuuden ilmiöiden aitoa olemassaoloa eikä niiden toissijaisuutta 
fysiikan ilmiöille, jotka olisivat ainoita tieteelliseen totuusarvoon oikeuttavia 
ilmiöitä. Tietoisuuden yhteyksiä aivojen toimintaan ei voi lainkaan tutkia, jos 
tietoisuutta ei ole aidosti olemassa. Tietoisuuden sisältöjen muutokseen liittyvä 
neurofysiologisen toiminnan muutos ei kyseenalaista, vaan pikemmin vahvistaa 
tietoisuuden olemassaolon todellisuutta6.

Kun on tutkittu oppimisen neuraaleja mekanismeja, on voitu tunnistaa 
hermosolujen välisissä biokemiallisissa yhteyksissä ilmiöitä, jotka paljastavat 
geenien osuuden aivojen plastisuuteen oppimistilanteessa. Alan nimekkäin 
tutkija Eric Kandel sai kymmenkunta vuotta sitten Nobel-palkinnon tutkimuk-
sesta, joka käsitteli merietanan oppimisen synaptista säätelyä. Niissä hän osoit-
ti, miten hermosolun DNA aktivoituu ja aiheuttaa rakenteellisen muutoksen 
hermosolun synapsissa silloin, kun soluun kohdistuu riittävän tiheästi toistuvia 
ärsykkeitä. Jos ärsykkeet annettiin vain yksittäisinä, rakenteellista muutosta sy-
napsissa ja sen edellyttämää geenin käynnistymistä ei tapahtunut. Kandelin tut-
kima mekanismi osoittautui synaptisen rakennemuutoksen yleiseksi malliksi.

6 Lehtonen 2011.
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6 Lehtonen 2011.
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Koulutukseltaan Kandel oli alun perin psykiatri. Hänen tutkijanmielen-
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suhdetta pelkistävän ja kokonaisvaltaisen tutkimuksen välillä sekä oman ajat-
telutapansa kehitystä elämänhistoriansa ja tieteellisen uransa valossa7. Hänen 
työnsä menestyksellisyys kertoo käytännöllisen lähestymistavan arvosta, mutta 
sen tulokset eivät korvaa mutkikkaampien ja kokonaisvaltaisuutta edellyttävien 
mielen toimintojen merkitystä eikä redusoi oppimista geenimekanismeihin, ku-
ten hän on yksiselitteisesti todennut jo vuonna 1979 ilmestyneessä artikkelissa, 
jonka otsikko ”Psychotherapy and the Single Synapse” kuvaa osuvasti Kandelin 
näkemystä.8

Kandelin kokeellisessa mallissa ympäristö, jota edustivat merietanalle labo-
ratoriossa annetut sähköiset ärsykkeet, moduloi sitä, lähteekö geenin toiminta 
käyntiin vai ei. Aktivoitumaton geeni ikään kuin nukkuu eikä toimi biokemial-
lisessa ympäristössään. Se on ensin käynnistettävä epigeneettisesti ulkopuolisella 
virikkeellä, joka ratkaisee, otetaanko perimän geenit käyttöön vai ei, ja syntyykö 
pysyvään muistiin ja oppimiseen johtavia rakenteellisia muutoksia synapsissa. 
Ympäristön epigeneettiset virikkeet ikään kuin soittavat geeniperimän orkeste-
ria, jonka jotkut instrumentit ovat tilanteen määräämällä tavalla ajoittain äänes-
sä ja toisinaan taas hiljaa.

Tietoisuuden kosketuspinta ruumiiseen

Perinteisen idealismin mukaan ajatus tietoisuuden ruumiillisuudesta sisältää 
vakavan käsitteellisen ristiriidan, mutta arkisessa todellisuudessa mielen ja tie-
toisuuden yhteys ruumiillisiin tiloihin on kuitenkin osa jokapäiväistä elämää. 
Kun tietoisuutta tarkastellaan järjestelmällisesti tästä näkökulmasta, aikanaan 
jo Spinozan9 esittämä käsitys on tullut uudestaan ajankohtaiseksi. Sen mukaan 
mieli ja siihen kuuluva tietoisuus edustavat perimmältään ihmisen ruumiillisen 

7 Kandel 2006.
8 Kandel 1979.
9 Spinoza 1994.
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olemassaolon kokemisesta syntynyttä mielikuvaa. Aivotutkija Antonio Dama-
sio on tiivistänyt Spinozan ajatuksen lyhyeen ja iskevään muotoon: Mieli on 
ruumiin idea10. Samansisältöisen ajatuksen on esittänyt sittemmin monta muu-
takin tutkijaa. Mielenkiintoisella tavalla myös fenomenologisen filosofian lähtö-
kohtiin sisältyy käsitys mielen maailman hahmottumisesta alun perin ruumiil-
lisen kokemisen kautta11.

Ihmisen mieli ruumiin tilan peilinä nostaa mielen alkuperäiseksi tehtäväk-
si ruumiin tilan arvioinnin ja kokonaiskuvan muodostamisen siitä. Ruumiilli-
seen kokemukseen sidottu psyykkinen kokemusmaailma ohjaa valintojamme. 
Teemme sellaista, mikä mieluummin ylläpitää kuin heikentää kunkin hetkistä 
hyvinvointiamme. Käyttäydymme sen suuntaisesti, että valintamme vastaa 
mahdollisimman hyvin oman olotilan sisältöjä ja niistä kumpuavia tarpeita joko 
konkreettisesti tai psykologisesti, myös puhtaan ajattelun tasolla. Mielen keski-
össä vallitseva tunnekokemus omasta itsestä ohjaa mieltä, kun se on jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.

Vuorovaikutus toteutuu kuitenkin avoimessa silmukassa suhteessa ympä-
ristöön. Mieli rientää havainnosta toimintaan, jonka seurauksista syntyy uusi, 
ikään kuin seuraavan portaan havainto, joka puolestaan voi johtaa uuteen toi-
mintaan ja edelleen taas uusiin havaintoihin. Riitta Hari ja Miiamaria Kujala 
(2009) ovat kuvanneet seikkaperäisesti näin muodostuvaa toiminta-havainto-
silmukkaa (action-perception loop) ja sen neuraalisia mekanismeja.

Näkökulmaa hiukan muuttaen ranskalainen psykoanalyytikko Janine Chas-
seguet-Smirgel (2005) on tulkinnut ihmisen ruumista kokonaisuudessaan maa-
ilman peilinä. Ruumiillisuuden ilmiasut kulttuurissa toimivat hänen mukaansa 
tiedonlähteenä ja heijastuspintana siitä, minkälainen ympäröivä maailma on. 
Hän viittaa erilaisiin kulttuurisiin tapoihin suhtautua ruumiiseen, esimerkiksi 
ruumiin ihannointiin tai sen käyttöön väkivallan välineenä, jotka heijastavat 
peilin tavoin ulkoisen maailman todellisuutta. Chasseguet-Smirgel näkee kult-
tuurisen todellisuuden vaikutuksen siinä, miten keholliseen ruumiillisuuteen 
suhtaudutaan ja miten sitä käytetään niin hyvässä kuin pahassa. Ruumiillinen 
kulttuuri kertoo silloin vallalla olevan kulttuurin luonteesta, joka ilmentää itse-
ään pukeutumisessa, tatuoinnissa tai erilaisissa tavoissa ihannoida ruumiista tai-

10 Damasio 2003.
11 Taipale 2009.
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teissa, fyysisissä huippusuorituksissa tai pyrkimyksissä uhmata kuolemanvaaraa 
äärimmäisyyttä tavoittelevissa suorituksissa, mutta myös siinä, kunnioitetaanko 
toisen ruumiillisuutta vai ei. Kulttuuri käyttää hyväkseen tietoisuuden sidosta 
keholliseen ruumiillisuuteen.12

Ruumiilliseen kokonaistilaan perustuva tietoisuus ei siis toimi vain ym-
päristöstä eristettynä sisäisenä, psykofyysisenä todellisuutena, vaan koko ajan 
avoimessa yhteydessä ulkomaailmaan. Mieltä ja tietoisuutta ei voi pelkistää vain 
aivojen toimintaan. Ympäristö muokkaa mieltä ja tietoinen mieli muokkaa puo-
lestaan käyttäytymisen kautta ympäristöä. Mielen tehtävä on tehdä ympäristö 
yksilölle käsitettäväksi ja hallittavaksi. Kun ympäristö tallentuu mieleen, ympä-
ristö tulee käsitettäväksi ja tietyissä rajoissa myös mielen hallintaan. Ympäristön 
tallenteet ovat mielen käytössä monelta osin kuitenkin vain epäsuorasti symbo-
lisessa muodossa, etenkin, mutta ei yksinomaan symbolisen kielen välityksellä.

Ympäristön käyttäytymisohjeet ja virikkeet vaikuttavat meihin valikoidus-
ti tilanteemme, tarpeidemme ja myös arvojemme suodattamina. Fysiologinen 
homeostaasi elämänehtoja säätelevänä taustatekijänä ei määrittele täydellisesti 
aivojen eikä mielen tilaa, vaan luo niille vain toiminnalliset edellytykset, joita 
aivojen ja elämyksellisen mielen on osattava lukea oikein tullakseen vallitsevissa 
elämänoloissa toimeen ja säilyäkseen hengissä.

Ruumiillisuus psykoanalyysinkin pohjalla

Ruumiillinen tulkinta mielen perustehtävästä muodosti aikanaan pohjan myös 
Sigmund Freudin psykoanalyyttiselle vietti- ja tunneteorialle mielihyvä-mieli-
paha-akselin näkökulmasta. Sama periaate on nähty keskeiseksi myös evoluuti-
opsykologiassa. Erityisesti Antonio Damasio on korostanut ruumiin perustar-
peiden tunnistamisen merkitystä tarkoittaen niiden olemassaolon havaitsemista 
jonkinasteisina, joskin aluksi vain alkeellisina tietoisuuden signaaleina, joiden 
pohjalta hän monen muun tämän alueen teoreetikon tavoin ajattelee varsinai-
sen mielikuvamaailman ja ajattelun vähitellen kehittyvän, kun ikää ja kokemuk-
sia karttuu.13

12 Chasseguet-Smirgel 2005.
13 Damasio 2003.
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Kun varhaiset, ruumiin tiloihin ja tarpeiden tyydytyksiin liittyvät rajoiltaan 
epäselvät ja ei-sanalliset tietoisuuden alkiot liitetään osaksi kehittynyttä, verbaa-
lisen tietoisuuden kuvaa, käsitys tietoisuuden ja tiedostamattoman suhteestakin 
muuttuu. Tiedostamaton mieli ei ole silloin välttämättä kokonaan tietämisen 
ulkopuolella. Sitä voidaan pitää tietoisuuden alkeellisena muotona, eräänlaisena 
kantatietoisuutena, jonka olemassaolo havaitaan tunteiden, ruumiillisten tunte-
musten ja elintärkeisiin tarpeisiin liittyvien ruumiillisten reaktioiden ja bioryt-
mien kautta välittömästi ilman sanoja14. Esimerkiksi unien näkemistä voidaan 
pitää aivoista viriävän erityisen tietoisuustilan heijastuksena, jolle neurofysio-
loginen vilkeunen vaihe luo edellytykset ja joka on kehittynyt evoluutiossa täy-
teen muotoonsa vasta nisäkkäiden kehitystasolla. Unien elämyksellisen sisällön 
ymmärtäminen vaatii kuitenkin niiden psykologista analyysia, johon neurofy-
siologia ei tarjoa välineitä.

Yritykset käsitteellistää kantatietoisuuden alkeisilmiöitä ja kuvata niitä 
sanallisesti tavoittavat näitä ilmiöitä vain epäsuorasti. Niiden hahmottaminen 
kysyy ponnistuksia ja sen hyväksymistä, että mieli toimii kerroksisesti. Mielen 
työskentelyn toteutumista samanaikaisesti kahdella eri tasolla, välittömien ti-
lanne- ja tunneperäisten tekijöiden parissa ja toisaalta klassisen, rationaalisen ja 
verbaalisen tietoisuuden ohjauksessa nimitetään usein kaksoisprosessointiteori-
aksi (dual-process theory)15.

Jäsentymättömillä ja sanallisen kommunikaation ulkopuolella vaikuttavil-
la tietoisuuden sisällöillä on erityisen suuri merkitys varhaislapsuuden aikana. 
Psykofyysisen suhteen kautta heräävän tietoisuuden alkeisluonne näkyy lapsen 
riippuvuudessa elintärkeiden tarpeiden tyydytyksistä ja niihin liittyvästä inhi-
millisestä hoivasta ja vuorovaikutuksesta. Sarastava tietoisuus saa ensimmäiset 
muotonsa elämän alkuvaiheissa, joiden aikana ruumiillisten tarpeiden huomi-
ointi on keskeisen tärkeää lapsen ja häntä hoitavien henkilöiden vuorovaikutuk-
sessa16.

Freudin mukaan pohjimmainen taso ihmismielessä edustaa sitä kerrostu-
maa, joka on lähimpänä fysiologisia toimintoja ja jonka piirissä fysiologiset im-

14 Lehtonen 2011.
15 Evans ja Frankish 2009.
16 Norman 2004, Lehtonen ym. 2006, Salomonsson 2010.
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14 Lehtonen 2011.
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pulssit muuntuvat alkeispsyykkisiksi tapahtumiksi. Freud17 määritteli ruumiil-
liset kokemukset egon ensisijaiseksi muodoksi kuvaten niiden kokonaisuutta 
käsitteellä Körper Ich (Body Ego), joka voitaneen suomentaa ruumiilliseksi tai 
keholliseksi minuudeksi. Hän piti tätä minuuden tasoa järjestäytyneen persoo-
nallisuuden, egon, perusrakenteena, joka syntyy ruumiin pinnan kuten ihon ja 
limakalvojen aistimuksista silloin, kun aistimukset tuottavat psyykkisiä koke-
muksia ja tulevat elämyksinä havaittaviksi, kuten erityisesti varhaislapsuuden 
aikana tapahtuu. Varhaisten elämysten taso toimi Freudin mallissa pohjaraken-
teena persoonallisuudelle. Mallin perusajatus ei ole jako tietoisuuteen ja tiedos-
tamattomaan, joka oli sitä edeltäneen topografisen mallin perusoletus. Uutta 
rakenteellista mallia (id-ego-superego) luodessaan Freud ei seurannut enää vain 
sitä, mikä voi olla tietoista ja mikä ei. Rakennemalli loi näin pohjaa uudenlaisel-
le, laajemmalle käsitykselle tietoisuudesta.

Perusajatus rakennemallissa on yksilön eri ikävaiheille ominaisten vuoro-
vaikutusten mielen organisaatiota jäsentävässä merkityksessä. Yksinkertaistaen 
siinä että vauvavaiheen hyvät kokemukset perusturvan ja hoivan kautta muo-
dostavat kehittyvään mieleen turvallisen kotipihan Eero Rechardtin kauan 
sitten esittämää kielikuvaa lainaten. Mielen turvapesässä tarpeiden vaihteluista 
huolehditaan ja olosuhteet pysyvät perusturvaa antaen vakaina. Taapero- ja leik-
ki-iässä kehittyy paljon uusia kykyjä ja uudenlainen mielikuvamaailma, mutta 
syntyy myös alustava sääntöjen järjestelmä sallitulle ja kielletylle, jota Freud ni-
mitti superegoksi. Se edustaa vanhemmista sisäistyvän normatiivisen sääntelyn 
alkua lapsen mielessä. Rakenteiden kehitys jatkuu senkin jälkeen, erityisen voi-
makkaasti nuoruusiässä, mutta silloinkin ruumiillisten paineiden alla, tosin nyt 
toisenlaisten kuin lapsuudessa, luoden niiden sääntelylle edellytyksiä.

Laajalla tietoisuuskäsityksellä on myös kliininen merkitys

Laaja tietoisuuskäsitys, johon varhaiset, hämärät ja ruumiin toimintoihin lä-
heisesti liittyvät tietoisuuden ilmiöt kuuluvat, auttaa ymmärtämään ihmisten 
välisen viestinnän ei-tietoisia vaikutuksia paremmin kuin perinteinen, kapea 

17 Freud 1923.
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kuva tietoisuudesta. Tietoisuuden ruumiillinen pohja tekee käsitettäväksi tun-
ne-elämän merkityksen terveydelle samoin kuin erilaisten psykiatristen hoito-
muotojen yhteydet tunne-elämään. Psykosomaattisille oireille voidaan löytää 
paremmin luontevia selityksiä, kun yhteys ruumiintoimintojen fysiologisen 
tasapainon ja tunne-elämän välillä otetaan huomioon. Myös potilaan ja lääkä-
rin välinen vuorovaikutus kliinisen toiminnan arjessa koskettaa väistämättä tie-
toisuuden ruumiillisia tasoja, joiden piirissä terveydentilan muutokset ja niitä 
käsittelevä informaatio koetaan.

Alkeellisen tietoisuuskerroksen merkityksen oivaltamisesta syntyneitä uu-
sia hoidollisia sovelluksia edustaa esimerkiksi imeväisikäisten lasten vuorovai-
kutuksellisen hoidon kehittäminen. Johan Norman18 ja Björn Salomonsson19 
ovat osoittaneet Ruotsissa, ensin tapauskuvauksissa ja hiljattain myös kontrol-
loidussa tieteellisessä vertailussa että psykofyysistä oireista kuten levottomuu-
desta sekä syömis- ja unihäiriöistä kärsivien vauvaikäisten lasten oireita voidaan 
lievittää sanallisen vuorovaikutuksen avulla, jonka vaikutukset kohdistuvat ime-
väisen lapsen ei-sanalliseen psykofyysiseen tasapainoon.

Monialainen tietoisuustutkimus auttaa parhaimmillaan tekemään ihmisen 
mielen ihmiselle itselleen tutummaksi. Erityisen merkityksellistä voi olla se, 
että kuvan muuttuminen tietoisuuden eri toimintojen merkityksestä vahvistaa 
luottamusta siihen, että ihmisen mieli on tärkeä ja huomioon otettava osapuoli 
kaikilla inhimillisen elämän tasoilla ja siten myös fyysisessä terveydessä. Tervey-
denhuolto, joka painiskelee kustannussäästöjen kanssa ja käyttää yhä enemmän 
teknologiaa, kaipaa kipeästi tämän tosiasian ymmärtämistä20. Ilman käsitystä 
mielen ja ruumiin yhteyden merkityksestä ja eriasteisen tietoisuuden muka-
naolosta kaikessa lääketieteellisessä toiminnassa ihmisen mieltä tuskin osataan 
ottaa sillä vakavuudella, jota sen huomioiminen terveyden turvaamiseksi vaatii.

18 Norman 2004.
19 Salomonsson 2010.
20 Lehtonen ym. 2012.
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18 Norman 2004.
19 Salomonsson 2010.
20 Lehtonen ym. 2012.
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Vipassana ja tietoinen läsnäolo
Mindfulness-harjoitukset, jotka ovat viime aikoina löytäneet tiensä länsimaisiin 
terapioihin, voidaan nähdä viimeisenä lenkkinä pitkässä ketjussa, jossa budd-
halainen meditaatio on jatkuvasti muotoaan muuttaen pyrkinyt sopeutumaan 
erilaisiin kulttuurisiin konteksteihin. Niin kuin Intian buddhalaisuus synnytti 
zenbuddhalaisuuden kohdatessaan Kiinan taolaisuuden ja sen ikivanhat tradi-
tiot, samoin voidaan ajatella länsimaisen tieteellisen ajattelun esittävän oman 
haasteensa buddhalaisille meditaatioharjoituksille. Eräs vastaus tieteen esittä-
mään kysymykseen lienevät mindfulness-menetelmät. Ne tarjoavat mahdol-
lisuuden lähestyä meditaatioharjoitusta tieteellisesti todennettavalla tavalla. 
Mindfulness-harjoituksissa pyritään astumaan pois uskonnollisen harjoituksen 
kentältä kohti todennettavaa tieteellistä ilmiötä, kuten länsimaisessa traditiossa 
valistuksen jälkeen on tieteeltä vaadittu. Toisaalta mindfulness-menetelmien 
kohdalla on kyse uudessa kulttuurisessa kontekstissa tapahtuvasta tulkinnasta. 
Länsimaisissa mindfulness-menetelmissä pyritään sulkemaan pois meditaatio-
harjoituksesta puoli, joka vastaavasti buddhalaisessa traditiossa koetaan kes-
keisiksi ja välttämättömäksi. Tähän mindfulness-harjoitteista karsittuun osaan 
kuuluvat esimerkiksi moraaliset ja metafyysiset käsitykset ihmisen ja maailman 
luonteesta. Näiden ajatellaan olevan tieteellisen metodin saavuttamattomissa ja 
niin muodoin ulkoisia varsinaiselle mindfulness-menetelmien harjoittamiselle.

Tässä artikkelissa pyrin tarkastelemaan buddhalaisessa traditiossa esiinty-
vää ilmiötä, joka vastaa länsimaista mindfulness-käsitettä. Otan tarkasteltavaksi 
sekä varhaisen buddhalaisuuden että sitä seuranneen theravadabuddhalaisen 
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tradition. Tarkoitukseni on keskittyä yhteen buddhalaisen tradition haaraan 
ja kohdistaa tässä traditiossa huomioni niihin teksteihin, jotka käsittelevät 
mindfulness-käsitteen buddhalaisia juuria. Näin voimme lähestyä mindfulness-
termin käsitehistoriaa ja sen intialaisia juuria. Meille länsimaalaisille tutumpi 
zen-perinne jää siis tarkastelun ulkopuolelle. Viittaan myös zen-filosofiaan tar-
joten joitakin näkökulmia siihen kuinka theravadalainen meditaatio tai traditio 
yleisemminkin eroaa siitä.

Lähtökohtana tässä artikkelissa on gadamerilaisessa hermeneutiikassa 
esitetty ajatus esiymmäryksestä ja horisonttien sulautumisesta. Mindfulness-
käsitteen nykykäytössä on kyseessä yritys ymmärtää ja lainata toisesta kulttuu-
rista käsite tai ilmiö, joka asettuu uudessa kontekstissa erilaiseen asemaan ja saa 
suhteessa uuteen ympäristöönsä erilaisia merkityssisältöjä. Gadamerin mukaan 
meitä ohjaa aina jossain määrin esiymmärrys, emmekä varsinaisesti koskaan pys-
ty ymmärtämään toista toisen omista lähtökohdistaan käsin, vaan tulkitsemme 
muita aina suhteessa johonkin tunnettuun. Gadamerin tavoin en ajattele, että 
ennakkokäsityksien rajaama ymmärryksemme olisi jollain tavalla ”väärä”, vaan 
pikemminkin välttämätön ymmärtämisentapa ja ennakkoehto myöhemmin 
tapahtuvalla mahdolliselle ymmärryksen syvenemiselle.1 Kulttuurienvälisen fi-
losofisen teeman lisäksi pyrin artikkelissani hahmottelemaan varhaisen budd-
halaisuuden suhdetta oman aikansa brahmanismiin, traditioon jonka myöhem-
mistä vaiheista on käytetty nimitystä hindulaisuus. Artikkelin lopuksi käsittelen 
vipassana-harjoituksen uutta tulemista 1900-luvulla ja leviämistä perinteisten 
maantieteellisten rajojensa ulkopuolelle.

Mindfulness, tai kuten sitä toisinaan kutsutaan suomenkielisillä termeillä 
tietoinen läsnäolo tai tietoisuustaito, tunnetaan buddhalaisissa teksteissä termeil-
lä sati (pali) tai smrti (sanskrit). Termillä viitataan muistamiseen ja ajatuksena 
on, että meditaation harjoittaja palauttaa jatkuvasti harhailevan huomionsa va-
littuun kohteeseen, kuten hengitykseen. Koska käsittelen artikkelissani palin-
kieliseen kaanonin pohjautuvaa vipassana-meditaatiota ja theravada-perinnettä 
yleisemminkin, käytän artikkelissani palinkielisiä termejä rinnakkain niiden 
yleisesti hyväksyttyjen suomennosten kanssa.

Valtavan palinkielisen kaanonin Majjhima Nikaya -kokoelman 10. osa tun-
netaan nimellä Mahasatipā hana sutta ja nimi voitaisiin suomentaa vaikkapa 

1 Gadamer 2004, 29–39.
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”Keskusteluksi tietoisen läsnäolon perusteista”. Koko palinkielinen kaanon 
muodostuu kolmesta korista, joita kutsutaan pitakaksi. Toinen koreista koos-
tuu opetuksista joiden uskotaan palautuvan Buddhan tai hänen läheisten op-
pilaidensa opetuksiin. Tätä koria kutsutaan Sutta pitakaksi. Se pitää sisällään 
noin kymmenentuhatta opetusta. Sutta pitaka vuorostaan koostuu viidestä eri 
kokoelmasta, joiden kolmannen osan muodostavat ”keskipituiset opetukset” eli 
Majjhima Nikaya. Näitä opetuksia on 152. Majjhima Nikayan kymmenes osa 
on Mahsatipatthana sutta. 2

Mahasatipatthana sutta on eräs Sutta pitakan keskeisimpiä tekstejä. Se on 
opetuspuheen muodossa esitetty opas munkeille. Siinä kuvataan neliosainen tie, 
jota seuraamalla mindfulness tai tietoinen läsnäolo voidaan saavuttaa omassa 
elämässä. Opetuspuhe on sovitettu Buddhan suuhun ja siinä muotoillaan satin 
periaate ja sen sovellus neljässä osassa: tietoisuudeksi kehosta (kayā), tietoisuu-
deksi tunteista (vedanā), tietoisuudeksi mielestä (cittā) ja tietoisuudeksi mielen 
sisällöistä (dhammā).

Vipassana-meditaatio ja sen suhde intialaiseen  
mietiskelyperinteeseen

Buddhan opettama meditaatio ei ollut suinkaan mitään uutta pyhien miehien 
ja askeettien kansoittamassa muinaisessa Intiassa. Pikemminkin kilpailevat filo-
sofi- ja viisauskoulut opettivat kukin omanlaistaan joogaa tai meditaatiota. Ja 
niin muodoin hindulaisissa ja buddhalaisissa meditaatioharjoituksissa onkin 
paljon yhtäläisyyksiä.3 Kolmesta buddhalaisuuden pääsuuntauksesta opillisesti 
uskollisin varhaiselle buddhalaisuudelle on theravada.4 Theravadalaisten oppien 

2 Tripitakan muotoutumisesta ks. esim. Warder 1970, 201–224.
3 Ks. esim. King 1992. King käy läpi erilaiset buddhalaiset meditaatiomuodot ja osoittaa niiden 

siteet hindulaisiin joogaharjoituksiin. Perinteisempää näkemystä edustaa esim. Warder 1970, 
31–42.

4 Buddhalaisuus jaetaan perinteisesti kolmeen itsenäiseen koulukuntaan: theravadaan, ma-
hayanaan ja vajrayanaan. Tämän artikkelin aiheena oleva theravada eli ”vanhempien tie”, 
tai joka aikaisemmin tunnettiin nimellä hinayana eli ”pienet vaunut”, ajatellaan yleisesti ol-
evan lähempänä Buddhan alkuperäistä opetusta. Theravada on opiltaan askeettinen ja luos-
tarilaitosta korostava. Mahayana-buddhalaisuus korostaa boddhisatva-ideaalia ja on opiltaan 
myönteisempi maallikoiden hengelliselle harjoitukselle. Vajrayana eli tiibetinbuddhalaisuus 



38 Mikko Väänänen

”Keskusteluksi tietoisen läsnäolon perusteista”. Koko palinkielinen kaanon 
muodostuu kolmesta korista, joita kutsutaan pitakaksi. Toinen koreista koos-
tuu opetuksista joiden uskotaan palautuvan Buddhan tai hänen läheisten op-
pilaidensa opetuksiin. Tätä koria kutsutaan Sutta pitakaksi. Se pitää sisällään 
noin kymmenentuhatta opetusta. Sutta pitaka vuorostaan koostuu viidestä eri 
kokoelmasta, joiden kolmannen osan muodostavat ”keskipituiset opetukset” eli 
Majjhima Nikaya. Näitä opetuksia on 152. Majjhima Nikayan kymmenes osa 
on Mahsatipatthana sutta. 2

Mahasatipatthana sutta on eräs Sutta pitakan keskeisimpiä tekstejä. Se on 
opetuspuheen muodossa esitetty opas munkeille. Siinä kuvataan neliosainen tie, 
jota seuraamalla mindfulness tai tietoinen läsnäolo voidaan saavuttaa omassa 
elämässä. Opetuspuhe on sovitettu Buddhan suuhun ja siinä muotoillaan satin 
periaate ja sen sovellus neljässä osassa: tietoisuudeksi kehosta (kayā), tietoisuu-
deksi tunteista (vedanā), tietoisuudeksi mielestä (cittā) ja tietoisuudeksi mielen 
sisällöistä (dhammā).

Vipassana-meditaatio ja sen suhde intialaiseen  
mietiskelyperinteeseen

Buddhan opettama meditaatio ei ollut suinkaan mitään uutta pyhien miehien 
ja askeettien kansoittamassa muinaisessa Intiassa. Pikemminkin kilpailevat filo-
sofi- ja viisauskoulut opettivat kukin omanlaistaan joogaa tai meditaatiota. Ja 
niin muodoin hindulaisissa ja buddhalaisissa meditaatioharjoituksissa onkin 
paljon yhtäläisyyksiä.3 Kolmesta buddhalaisuuden pääsuuntauksesta opillisesti 
uskollisin varhaiselle buddhalaisuudelle on theravada.4 Theravadalaisten oppien 

2 Tripitakan muotoutumisesta ks. esim. Warder 1970, 201–224.
3 Ks. esim. King 1992. King käy läpi erilaiset buddhalaiset meditaatiomuodot ja osoittaa niiden 

siteet hindulaisiin joogaharjoituksiin. Perinteisempää näkemystä edustaa esim. Warder 1970, 
31–42.

4 Buddhalaisuus jaetaan perinteisesti kolmeen itsenäiseen koulukuntaan: theravadaan, ma-
hayanaan ja vajrayanaan. Tämän artikkelin aiheena oleva theravada eli ”vanhempien tie”, 
tai joka aikaisemmin tunnettiin nimellä hinayana eli ”pienet vaunut”, ajatellaan yleisesti ol-
evan lähempänä Buddhan alkuperäistä opetusta. Theravada on opiltaan askeettinen ja luos-
tarilaitosta korostava. Mahayana-buddhalaisuus korostaa boddhisatva-ideaalia ja on opiltaan 
myönteisempi maallikoiden hengelliselle harjoitukselle. Vajrayana eli tiibetinbuddhalaisuus 

Vipassana ja tietoinen läsnäolo 39

mukaan buddhalainen mietiskely eroaa lopullisesti hindulaisesta edeltäjästään 
lopullisesti vasta Buddhan opettamassa vipassana-meditaatiossa. Varhainen 
buddhalainen meditaatio jakaantuu kahteen erilaiseen harjoitukseen, joiden 
katsotaan tukevan toisiaan; niin sanottuun jhānaan (eli mielen keskittämiseen) 
perustuvaan meditaatioon ja varsinaiseen vipassanaan (eli suoraan havaitsemi-
seen). Jhāna tarkoittaa tyyneyttä ja keskittymistä. Sanskritiksi termi on dhyana 
ja siitä ovat muodostuneet kiinan chán ja japanin zen.

Jhana-harjoituksien tehtävänä on valmistaa harjoittajan mieli vipassana-
meditaatiota varten. Jhāna-harjoitukset saattavat olla erityisen vaativia, koska 
niiden tarkoitus on auttaa munkkia pääsemään eroon erilaisista mielen esteis-
tä, kuten himosta, pelosta tai vihasta. Eräässä harjoituksessa munkin tehtävänä 
on istua hautausmaalla meditoimassa mätänevää ruumista, ja samalla työstää 
kiintymystään omaa ruumistaan kohtaan. Toisessa harjoituksessa meditoidaan 
silmät auki niityn laidalla, joka opitaan palauttamaan mieleen silmät suljettui-
na. Tällaisen harjoituksen tarkoitus on auttaa mieltä keskittymään. Näiden eri 
tekniikoiden avulla munkin ajatellaan saavuttavan erilaisia jhanisia tiloja – jois-
ta intialaiselle ajattelulle uskollisesti – theravada-perinteessä on tehty tarkkoja 
listoja. Intialaisen joogaperinteen mukaisesti ajatellaan myös, että nämä harjoi-
tukset saattavat tuoda mukanaan erityisiä henkisiä kykyjä, kuten kyvyn kuulla 
kaukaisia keskusteluja tai kyvyn irtaantua ruumiista. Buddhalainen kirjallisuus 
onkin täynnä varoituksia siitä, minkälaisen esteen varsinaiselle meditaatiohar-
joitukselle tällaisiin kykyihin kiintyminen voi muodostaa.5

Kuitenkaan tällainen mielen rauhoittaminen ei vielä varsinaisesti ole budd-
halaisen perinteen yksityisomaisuutta. Myös Buddhan aikana vaikuttaneet 
hindulaiset opettajat opettivat erilaisia meditaatiotekniikoita, joilla saattoi 
saavuttaa syviä samadhi-tiloja.6 Theravadalaisen perinteen mukaan buddhalai-
nen mietiskely tekee eron hindulaisiin juuriinsa vasta vipassana-meditaatiossa. 

on saanut sitä vastoin huomattavasti elementtejä Tiibetissä aikaisemmin vaikuttaneista sha-
manistista traditioista, joten sen voidaan ajatella muodostavan aivan oman lukunsa buddhal-
aisten traditioiden joukossa.

5 King 1992, 55–86.
6 Samadhilla tarkoitetaan intialaisessa traditiossa syvää meditatiivisen keskittymisen tilaa. Tra-

ditiosta riippuen se voi tarkoittaa ei-dualistista tilaa, jossa subjekti samaistuu kohteen kanssa 
pysyen samalla tietoisena. Buddhalaisuudessa sillä viitataan syvään meditatiiviseen tilaan, 
jossa mieli voi ymmärtää kokemusvirran jatkuvan muutoksen.
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Vaikka theravadalaiset jhana-harjoitukset määritellään perinteestä käsin lähtö-
kohdiltaan buddhalaisiksi, voidaan niitä pitää jossain määrin päälle liimattuina. 
Vaikka hautausmaalla mätänevää ruumista tuijottavan munkin ajateltiin oivalta-
van, ettei mitään pysyvää minää yksinkertaisesti ollut olemassakaan, voidaan sil-
ti todeta, ettei harjoitus sinänsä ollut muodoltaan mitenkään erityisen buddha-
lainen.7 Leimallisesti buddhalainen harjoitus on vasta vipassana, jossa henkisten 
kykyjen kehittäminen ja mielen rauhoittaminen jäävät taka-alalle ja keskiöön 
nousee omassa kehossa ilmenevän nyt-hetken havainnointi.8

Hindulaisessa pranayamassa, eli joogisessa hengitysharjoituksessa, on kes-
keisenä ajatuksena, että kun hengitys pysähtyy, myös mieli pysähtyy. Tämän aja-
tuksen siivittämänä Intian joogisessa traditiossa syntyi kirjava joukko erilaisia 
hengityksen rauhoittamiseen tai säätelyyn tähtääviä harjoituksia.9 Intialaisessa 
filosofiassa oli jo varhain havaittu mielen, hengityksen ja keskittymisen välinen 
läheinen suhde. Buddhan oivallus hindulaisiin harjoituksiin nähden oli, ettei 
minkäänlaista kontrollointia ja muutosta tarvittu. Pelkkä hengityksen tarkkailu 
sinänsä oli riittävä keino. Meditoija kiinnitti huomionsa hengitykseen ja totesi 
oliko se katkonainen, syvä, pinnallinen, raskas tai vinkuva eikä pyrkinyt muutta-
maan sitä millään tavalla. Harjoituksen varsinainen haaste oli pitää levottoman 
mielen huomio hengityksessä. Sitä kutsuttiin satiksi, muistamiseksi. Tänä päi-
vänä sitä kutsutaan lännessä tietoisuustaidoiksi tai mindfulness-harjoitukseksi.10

7 Kaikenlainen asketismi oli suuressa suosiossa joogien parissa myös Buddhan aikana. Buddhan 
elämäntarinakin kertoo hänen opiskelleen dualistista perinnettä edustaneen ns. samkhya-
koulukunnan opettajien alaisuudessa sekä harjoittaneen ajalle tyypillistä asketismia, kunnes 
menetti voimansa ja pyörtyi joen penkalle. Tämä oli elämänkertojen mukaan käänne, jossa 
hän oivalsi, ettei asketismi ja kehonkurittaminen sen paremmin kuin vapaamielinen halujen 
vietäväksi antautuminenkaan veisi häntä lopulliseen päämäärään, vapauteen kärsimyksestä.

8 Esim. King 1992, 86–102
9 Tavallisimpia pranayama-harjoituksia, joita voi oppia vaikka joogan alkeistunneilla, ovat 

hengityksen rytmittäminen ja pidättäminen tietyksi aikaa sekä hengityksen kontrollointi es-
imerkiksi tukkimalla toinen sierain sormella.

10 Esim. King 1992, 1–17.
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lainen.7 Leimallisesti buddhalainen harjoitus on vasta vipassana, jossa henkisten 
kykyjen kehittäminen ja mielen rauhoittaminen jäävät taka-alalle ja keskiöön 
nousee omassa kehossa ilmenevän nyt-hetken havainnointi.8

Hindulaisessa pranayamassa, eli joogisessa hengitysharjoituksessa, on kes-
keisenä ajatuksena, että kun hengitys pysähtyy, myös mieli pysähtyy. Tämän aja-
tuksen siivittämänä Intian joogisessa traditiossa syntyi kirjava joukko erilaisia 
hengityksen rauhoittamiseen tai säätelyyn tähtääviä harjoituksia.9 Intialaisessa 
filosofiassa oli jo varhain havaittu mielen, hengityksen ja keskittymisen välinen 
läheinen suhde. Buddhan oivallus hindulaisiin harjoituksiin nähden oli, ettei 
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sinänsä oli riittävä keino. Meditoija kiinnitti huomionsa hengitykseen ja totesi 
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7 Kaikenlainen asketismi oli suuressa suosiossa joogien parissa myös Buddhan aikana. Buddhan 
elämäntarinakin kertoo hänen opiskelleen dualistista perinnettä edustaneen ns. samkhya-
koulukunnan opettajien alaisuudessa sekä harjoittaneen ajalle tyypillistä asketismia, kunnes 
menetti voimansa ja pyörtyi joen penkalle. Tämä oli elämänkertojen mukaan käänne, jossa 
hän oivalsi, ettei asketismi ja kehonkurittaminen sen paremmin kuin vapaamielinen halujen 
vietäväksi antautuminenkaan veisi häntä lopulliseen päämäärään, vapauteen kärsimyksestä.

8 Esim. King 1992, 86–102
9 Tavallisimpia pranayama-harjoituksia, joita voi oppia vaikka joogan alkeistunneilla, ovat 

hengityksen rytmittäminen ja pidättäminen tietyksi aikaa sekä hengityksen kontrollointi es-
imerkiksi tukkimalla toinen sierain sormella.

10 Esim. King 1992, 1–17.
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Jalo kahdeksanosainen polku

Kuitenkaan satia ei voida ymmärtää, ellei sitä suhteuteta niin sanottuun jaloon 
kahdeksanosaiseen polkuun, joka vastaavasti on neljäs osa neljästä jalosta totuu-
desta. Näin sati onkin osa laajempaa kokonaisuutta, eikä suinkaan mikään budd-
halainen oikotie onneen. Kuuluisan määritelmän mukaan Buddha kuvaili elä-
män kärsimykseksi, dukkhaksi. 11 Buddhan mukaan neljä jaloa totuutta ovat jalo 
totuus kärsimyksestä, jalo totuus kärsimyksen syystä, jalo totuus kärsimyksen 
lakkaamisesta ja jalo totuus kärsimyksen lakkaamiseen johtavasta tiestä.

Ensimmäinen jalo totuus on dukkha, eli kärsimys, epätyydyttävyys tai pysy-
mättömyys. Kaikki on jollain perustavalla tavalla epätyydyttävää. Ihminen kärsii 
joutuessaan elämässään kohtaamaan asioita, joita ei välittäisi kohdata. Silloinkin 
kun asiat tuntuvat menevän mieleisellä tavalla kaiken takana väijyy ahdistus sii-
tä, ettei tuokaan onni ole pysyvää. Koska kaikki on luonteeltaan muuttuvaa, on 
ulkoisiin asioihin kiintyneen mielen osana kärsimys, dukkha. Tämä on toinen 
jalo totuus. Kärsimys lakkaa kun takertuminen lakkaa. Tämä on kolmas jalo to-
tuus.

Neljäs jalo totuus on se kahdeksanosainen polku, joka johtaa pois kärsi-
myksestä. Tuon polun kahdeksan osaa ajatellaan kuuluvan kolmeen eri kategori-
aan: moraaliin (sila), meditaatioon (samadhi) ja viisauteen (panna). Aiheemme, 
samma sati, oikeanlainen tarkkaavaisuus kuuluu oikeanlaiseen samadhiin, mie-
lenkeskittämiseen tai meditaatioon. Monille länsimaalaiselle zen-perinne lienee 
tutumpi ja vipassanan kohdalla on syytä huomata theravadalaisen opin erilaiset 
painotukset. Theravadabuddhalaisuudessa silaa eli moraalia korostetaan enem-
män kuin zen-perinteessä ja sen ajatellaankin muodostavan pohjan varsinaiselle 
meditaatiolle. Samalla palikaanon on analyyttisempi ja suhtautuu järkeen posi-
tiivisemmin kuin zen-traditio, jossa on löydettävissä voimakkaammin taolainen 
painotus ”asioiden sellaisuudelle” sekä opetuksissa olevalle ”hullulle viisaudelle”. 
Palikaanonin loogisuutta heijasteleekin kuinka siinä on kuvattu jokainen askel, 
jonka munkki kulkee saavuttaakseen lopullisen ymmärryksen ja ylittää kärsimys-
ten meren (joka on yleinen vertauskuva Intian eri uskonnollisissa  traditioissa).

11 Tarkalleen ottaen dukkha merkitsee epätyydyttävää. Hyvä klassinen johdatus kahdeksano-
saiseen jaloon polkuun ja neljään jaloon totuuteen theravadalaisesta näkökulmasta ks. Rahula 
1959.
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Kulkeakseen jalon kahdeksanosaisen polun on munkin noudatettava mo-
raalisäädöksiä ja kehitettävä oikeanlaista meditaatiota. Näiden pohjalta viisaus, 
eli se mikä Buddhan opissa oli uutta suhteessa varhaisempiin intialaisiin opetta-
jiin, saattoi nousta. Toisaalta viisaus eli oikeanlainen ymmärrys ja oikeanlainen 
aie olivat välttämättömiä ennakkoehtoja moraaliselle elämälle ja meditaatio-
harjoitukselle. Silan, samadhin ja pannan ajateltiin olevan jatkuvasti suhteessa 
toisiinsa. Moraalinen elämä auttoi meditaatiossa. Meditaatio taas auttoi mo-
raalisen elämän elämiseen ja niin edespäin. Buddhalaisen opin mukaan ennen 
Buddhaa kukaan ei ollut opettanut varsinaista viisautta eli nähnyt elämää jat-
kuvana muutoksena vailla mitään pysyvää. Buddhan opetuksen ydin oli anicca 
ja anatta. Kaikki oli tilapäistä ja vailla itseä. Tämä oli paitsi lähtökohta myös 
lopputulos.12

Viisautta on oikeanlainen ymmärrys ja oikeanlainen aie. Moraalin muo-
dostavat oikea puhe, oikea toiminta ja oikea elinkeino. Elääkseen jalon kahdek-
sanosaisen polunmukaista elämää pelkkä mietiskelyharjoitus ei riittänyt, vaan 
harjoittajan oli sitouduttava myös moraalisiin prinsiippeihin. Oli puhuttava 
oikealla tavalla eli totta ja juoruilematta. Oli toimittava oikein eli loukkaamatta 
muita ja kunnioittaen elämää. Oli harjoitettava oikeaa elinkeinoa eli pysyttäy-
dyttävä erossa ammateista, joissa tuotettiin kärsimystä tai kuolemaa tunteville 
olennoille, kuten ase, liha- tai panimoteollisuudessa. Meditaatio vastaavasti pi-
tää sisällään oikeanlaisen ponnistuksen, samma satin eli oikeanlaisen tarkkaavai-
suuden ja samma samadhin eli oikeanlaisen meditaation.

Samma samadhi – oikeanlainen meditaatio

Nykyisen länsimaisen keskustelun kannalta kiintoisinta on kolmas kategoria eli 
meditaatio ja sen kolme osaa: oikeanlainen ponnistus, oikeanlainen tarkkaavai-
suus ja oikeanlainen meditaatio. Nämä kolme osaa nivoutuvat tiivisti yhteen. 
Ilman oikeanlaista ponnistusta ei ole oikeanlaista tarkkaavaisuutta. Eikä ilman  

12 Buddhan opetuksen ja varhaisen buddhalaisen filosofian suhteesta kts. esim. Frauwallner 
1956, 13–29, 63–111.
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12 Buddhan opetuksen ja varhaisen buddhalaisen filosofian suhteesta kts. esim. Frauwallner 
1956, 13–29, 63–111.
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oikeanlaista tarkkaavaisuutta voi syntyä oikeanlaista meditaatiota. Mahasati-
patthana sutta antaa seuraavan määritelmän oikeanlaiselle ponnistukselle13:

Ja mitä, munkit, on oikea ponnistus? 
(i) On tapaus, jossa munkki herättää halua, ponnistelee, luo sitkeyttä, yl-
läpitää ja toteuttaa aiettaan jotta vielä nousemattomat pahat, taitamat-
tomat ominaisuudet eivät nousisi. 
(ii) Hän herättää halua, ponnistelee, luo sitkeyttä, ylläpitää ja toteuttaa 
aiettaan hylätäkseen pahat, taitamattomat ominaisuudet, jotka ovat jo 
nousseet. 
(iii) Hän herättää halua, ponnistelee, luo sitkeyttä, ylläpitää ja toteuttaa 
aiettaan jotta vielä nousemattomat hyvät, taitavat ominaisuudet nousi-
sivat. 
(iv) Hän herättää halua, ponnistelee, luo sitkeyttä, ylläpitää ja toteuttaa 
aiettaan jo nousseiden hyvien, taitavien ominaisuuksien ylläpitämiseksi, 
ymmärtämisen selkeyttämiseksi, lisäämiseksi, kehittämiseksi ja kulminoi-
miseksi: tämä, munkit, on oikeaa yritteliäisyyttä.14

Tyyliin kuuluu hieman raskassoutuisen tuntuinen toisto, ja niin oudolta kun se 
voi kuulostaakin, näitä tekstejä lauletaan edelleen buddhalaisissa temppeleissä, 
luostareissa ja kodeissa. Oikea ponnistus tarkoittaa ponnistelua sen eteen, ett-
eivät ’pahat, taitamattomat ominaisuudet’ eli mielentilat kuten viha tai pelko 
valtaa mieltä, vaan ’hyvät, taitavat ominaisuudet’ tai mielentilat kuten onni ja 
myötätunto vallitsisivat. Harjoittajan on siis nähtävä, että eräällä tavalla hän 
luo omalla mielellään maailman. Hänen on tavoiteltava taitavia ominaisuuksia 
ja hylättävä taitamattomat ominaisuudet. Näin ponnistuksesta muodostuu oi-
keansuuntainen.

Oikeanlaisen ponnistuksen avulla voimme harjoittaa oikeanlaista tarkkaa-
vaisuutta. Tämä on aiheemme kannalta Mahasatipatthana suttan kiintoisinta 
antia. Näin Mahasatipatthana sutta määrittelee samma satin:

13 Thanissaro Bhikkhu 2000: Maha-satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (DN 22). 
Englanniksi kääntänyt Thanissaro Bhikkhu. Access to Insight (Legacy Edition). [www-lähde] 
<http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/dn/dn.22.0.than.html> (Luettu 31.5.2014).

14 Thanissaro Bhikkhu 2000.
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Ja mitä, munkit, on oikea tarkkaavaisuus? 
(i) On tapaus, jossa munkki pysyy keskittyneenä kehoon kehossa – tietoise-
na ja valppaana – luopuen maailmaan liittyvästä himosta ja vastenmie-
lisyydestä. 
(ii) Hän pysyy keskittyneenä tunteisiin tunteissa – tietoisena ja valppaana 
– luopuen maailmaan liittyvästä himosta ja vastenmielisyydestä. 
(iii) Hän pysyy keskittyneenä mieleen mielessä – tietoisena ja valppaana – 
luopuen maailmaan liittyvästä himosta ja vastenmielisyydestä. 
(iv) Hän pysyy keskittyneenä mielen kohteisiin mielen kohteissa – tietoise-
na ja valppaana – luopuen maailmaan liittyvästä himosta ja vastenmieli-
syydestä. Tätä, munkit, kutsutaan oikeaksi tarkkaavaisuudeksi.15

Edellä on tiivistetyssä muodossa muotoiltuna se, miten theravadalaisessa ajat-
telussa ymmärretään sati, oikeanlainen tarkkaavaisuus. Koetaan keho kehossa. 
Tarkkailun kohteena on keho, keho sen kaikessa kehollisessa ja arkisessa muo-
dossaan: kehon kokemukset sellaisia kuin ne ilmenevätkin. Pysytään keskit-
tyneenä tunteisiin tunteissa. Tunnetaan tunteet sitä mukaa kun ne ilmenevät, 
miellyttävät ja epämiellyttävät, selkeät ja häilyvät, jne. Eräs yleinen vipassanassa 
suosittu metodi on tunteiden nimeäminen. Jos olo on kireä ja vihainen, tode-
taan: ”olen kireä ja vihainen”. Ei tavoitella transsendentaalisia tiloja tai ekstaasia, 
vaan pysytään keskittyneinä tunteisiin tunteissa. Pysytään keskittyneinä mie-
leen mielessä. Tarkoitus ei ole tavoitella mitään kuviteltua Buddha-mieltä, joka 
on jotenkin parempi kuin tämänhetkinen mielemme. 16 Kun mieli on kireä ja 
viha on vallannut sen, todetaan: ”mieli on kireä ja viha on vallannut sen”. Ainoa 
kriteeri, minkä teksti mainitsee, on: ”luopuen maailmaan liittyvästä himosta ja 
vastenmielisyydestä”.17 Oikeanlainen tarkkaavaisuus ei arvota eikä tavoittele. Se 
vain tarkkailee.

15 Thanissaro 2000.
16 Zen-mestari Ma-tsun sanoja lainaten: ”Mieli joka ei ymmärrä on Buddha, ei ole mitään muu-

ta.” Suzuki 1971, 79.
17 Vrt. Freudin eros ja thanatos tai Nietzschen ajatukset hyvästä ja pahasta. Freud kutsuikin 

Mielihyväperiaatteen tuolla puolen -kirjassaan thanatosta ”Nirvana-prinsiipiksi”. (Freud 1993, 
61–120.) Nietzsche arvosti buddhalaisuutta, joka oli ”päättyneen, väsyneen sivistyksen us-
konto” ja kiitteli sitä ”positivistiseksi” ja ”vapautuneeksi moraalikäsitteiden itsepetoksesta”. 
(Nietzsche 1991, 25–29.)
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Oikeanlainen tarkkaavaisuus eli samma sati tai mindfulness on siis hetkes-
sä tapahtuvaa havainnointia, johon ei liity mitään arvottavaa. Oikeastaan tässä 
on kyse Buddhan oivalluksesta: keskitiestä äärimmäisyyksien välillä. Sekä himo 
että vastenmielisyys ovat jossain määrin ulkoista puhtaalle tarkkaavaisuudelle. 
Niiden varaan antautuminen johtaisi meidät takaisin kärsimykseen. Oikeanlai-
nen tarkkaavaisuus ei tarkkaile ainoastaan ilmeneviä ilmiöitä vaan myös meidän 
reaktioitamme niihin.

Oikeanlaista tarkkavaisuutta seuraa oikeanlainen  
keskittyminen

Ja mitä, munkit, on oikea keskittyminen? 
(i) On tapaus, jossa munkki — vetäytyneenä aistinautinnoista, vetäyty-
neenä taitamattomista (mielen) ominaisuuksista — tulee ensimmäiseen 
jhanaan: vetäytymisestä syntyvään mielihyvään ja iloon, johon liittyy 
suunnattua ajattelua ja tarkastelua. 
(ii) Ajattelun ja tarkastelun vaiettua hän tulee toiseen jhanaan: keskit-
tymisestä syntyvään mielihyvään ja iloon, tietoisuuden yhdentymiseen 
johon ei liity suunnattua ajattelua ja tarkastelua — sisäiseen vakuuttu-
miseen. 
(iii) Ilon hälvettyä hän pysyy tyynessä tasapuolisuudessa, tietoisena ja 
valppaana sekä tietoisena fyysisestä mielihyvästä. Hän tulee kolmanteen 
jhanaan, josta Jalot sanovat: ’Tyynenä ja tarkkaavaisena, hänellä on mie-
luisa asumus.” 
(iv) Ylitettyään niin mielihyvän kuin kärsimyksenkin — kuten aikai-
semmin katosivat ilo ja vastenmielisyys — hän tulee neljänteen jhanaan: 
tyyneyden ja valppauden kirkkauteen, jossa ei ole mielihyvää eikä kärsi-
mystä. Tätä, munkit, on oikea keskittyminen.18

Tässä tekstinpätkässä kuvastuu theravadalaisen meditaatioon ja ajatteluun liit-
tyvä analyyttisyys. Koko polku kohti valaistumista on kuvattu ja määritelty. Eri-

18 Thanissaro 2000.
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laiset tasot, eli jhanat, seuraavat toisiaan. Niissä ilmenee yhä syvempi irrottautu-
minen samaistumisesta mielentiloihin tai arvottamiseen. Neljännessä jhanassa 
ei ole enää mielihyvää eikä kärsimystä. Mielentilat ovat kuin sipulinrenkaita, 
joita kuoritaan yksi kerrallaan pois samalla kun opitaan olemaan samaistumatta 
niihin. Lopulta on tyyneys, valppaus ja kirkkaus, joka on ylittänyt mielen taipu-
muksen jaotella kaikki hyvään ja pahaan, miellyttävään ja epämiellyttävään. Ja 
sitä on oikea keskittyminen.19

Samma sati – oikeanlainen tarkkaavaisuus

Voimme huomata, että tietoinen läsnäolo on tärkeä osa jaloa kahdeksanosaista 
polkua. Se on välttämätön mutta ei suinkaan riittävä ehto ’perille saapumiseen’. 
Theravadalaisen opin mukaan viisaus ja moraali ovat keskeisiä tekijöitä varsi-
naisen meditaatioharjoituksen rinnalla. Pelkkä tarkkaavaisuus ei buddhalaisen 
opin mukaan riitä poistamaan kärsimystä ihmisen elämästä. Toisaalta therava-
dalaisen näkemyksen mukaan myös hindulaiset opettajat opettivat Buddhan 
aikaan moraalia ja meditaatiota, mutta heiltä puuttui buddhalaisen opin viisa-
us. Buddha oli oivaltanut, ettei mitään minää, sielua tai atmania20 ole löydet-
tävissä, vaan kaikki on jatkuvaa muutosta ja pohjimmiltaan tyhjää. Lainatakse-
ni zen buddhalaisuutta ja länsimaista psykologiaa yhdistävää terapeuttia Mark 
Epsteinia on vain ”ajatuksia vailla ajattelijaa”.21 Vasta kun tämä viisaus liitetään 
meditaatioharjoitukseen ja moraaliseen elämään on theravadalaisen perinteen 
mukaan mahdollista ylittää ihmiselämän kärsimysluonne.

19 King 1992, 41–52.
20 Atman on hindulaisen filosofian yksi keskeisistä prinsiipeistä. Jo Vedojen filosofisen osan, 

Upanisadien, viisaat puhuivat ylistävään sävyyn atmanin, eli ihmisen ’todellisen minän’ tun-
tijasta. Ajatus on, että koska mieli on osa ruumista, täytyi niiden ”takana” olla vielä jokin 
todellisempi minä, joka oli tietoinen mielenliikkeistä, mutta ei ollut palautettavissa niihin. 
Buddhan opetuksen mukaan usko atmaniin oli turha. Vaikka Buddha ei opetuksissaan 
varsinaisesti kiistänyt minän olemassaoloa, hän piti sen spekulointia turhana ja siihen liittyviä 
filosofisia kysymyksiä osoitteettomina. Buddhalaiset filosofit sitä vastoin muokkasivat anatta-
opin, jonka mukaan mielentoimintojen taustalta ei ollut löydettävissä pysyvää minää. Mieli 
oli pikemminkin vain kimppu ajatuksia, jotka kuvittelivat yksin tai yhdessä muodostavansa 
itsen. Esim. Frauwallner 2010.

21 Mark Epstein 2001.
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Mahasatipatthana suttassa kuvataan neliosainen harjoitus, jonka kautta oi-
kea tarkkaavaisuus tai tietoinen läsnäolo on mahdollista saavuttaa.22 Buddhalai-
sessa perinteessä kehontarkkailu suositellaan usein aloitettavaksi hengityksestä. 
Siinä on kiistattomia etuja. Hengitys on aina läsnä. Se on samaan aikaan sekä 
tahdonvarainen että siitä riippumaton ja se on läheisessä suhteessa mieleen. 
Hengitys korreloi mielen liikkeitä. Kiivastumisen yhteydessä hengityksellä on 
tapana muuttua raskaammaksi. Syvissä samadhi-tiloissa hengitys muuttuu tus-
kin huomattavaksi ja saattaa pysähtyä hetkittäin. Ensimmäisenä askeleena on 
siis tarkoitus tulla tietoiseksi kehosta ja hengityksestä.

Kehon havainnoinnista siirrytään tunteisiin. Tunnistetaan tunteet miellyt-
täviksi, epämiellyttäviksi tai ei-miellyttäviksi-eikä-epämiellyttäviksi. Sen jälkeen 
harjoittaja tulee tietoiseksi mielestään: onko mieli himokas, vihainen, harhaluu-
loinen tai ei jne. Kunnes tullaan tietoiseksi mielen sisällöistä. Näitä ovat viisi 
estettä, viisi aggregaattia, kuusi aistia, seitsemän valaistumisen osatekijää sekä 
neljä jaloa totuutta.

Viimeisenä askeleena on pysyminen keskittyneinä mielen kohteisiin mielen 
kohteissa. Näitä ovat niin sanotut viisi estettä: 1) aistinautinnot 2) viha, tur-
hautuminen 3) uneliaisuus ja laiskuus 4) levottomuus ja murehtiminen sekä 5) 
epäily. Tunnistetaan ja ollaan tietoisia sekä valppaita, jos viisi estettä valtaa mie-
len. Samalla ollaan tietoisia viidestä aggregaatista, eli niistä tekijöistä jotka muo-
dostavat minän: muoto, tuntemus, erottelukyky, ajatukset ja tajunta. Theravada-
laisen opin mukaan kärsimys on nimenomaan samaistumista tai kiinnittymistä 
joihinkin näistä aggregaateista. Mielen kohteita ovat myös kuusi aistielintä. Toi-
sin kuin perinteisesti länsimaisessa filosofiassa, buddhalaisessa ajattelussa las-
ketaan mieli ja sen kohteet kuudenneksi aistielimeksi. Tunnistetaan seitsemän 
heräämiseen johtavaa tekijää, jotka ovat 1) sati 2) uteliaisuus 3) energia 4) ilo 5) 
rauhallisuus, rentous 6) keskittyminen ja 7) tyyneys. Tämän pohjalta harjoittaja 
voi ymmärtää neljä jaloa totuutta.

22 Thanissaro 2000.
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Moderni vipassana-liike

1900-luvulla theravada-buddhalaisuus on levittäytynyt perinteisten maantie-
teellisten rajojensa ulkopuolelle. Erityisesti vipassana on saavuttanut erityisen 
suosion ja onkin puhuttu vipassana-liikkeestä (engl. Vipassana Movement tai 
Insight Meditation Movement). Vaikka nykyinen mindfulness-keskustelu 
onkin keskittynyt osin mindfulness-menetelmien juuriin zenperinteessä, on 
mindfulness itse asiassa selkeämmin korostettu periaate nimenomaan vipassa-
na-traditiossa. Juuri palikaanonissa sati eksplikoidaan ja analysoidaan suurella 
tarkkuudella. Amerikkalaisista terapeuteista esimerkiksi Jack Kornfield on pyr-
kinyt yhdistämään vipassanan ja länsimaisen psykologian, vaikka zenbuddhalai-
suudesta ammentavia psykoterapeutteja lieneekin suurempi luku.23

Muita tunnettuja modernin vipassana-liikkeen edustajia ovat Mahasi 
Sayadaw, Ledi Sayadaw, Anagarika Munindra, Ajahn Chah ja S.N. Goenka. 
Mahasi Sayadaw edustaa niin sanottua uutta burmalaista koulua, joka pyrkii 
yksinkertaistamaan perinteisen opetuksen sekä munkkien että maallikoiden 
käyttöön. Ledi Sayadawin perinteessä, jonka tunnetuin edustaja S.N Goenka 
on, opetus keskittyy kehon tuntemusten tarkkailuun, jonka kautta mielen ja 
kehon hienosyinen yhteys voidaan ymmärtää. Anagarika Munindra yhdistää 
kahden aiemman linjan opetuksia. Ajahn Chah edustaa hyvin perinteistä ja 
konservatiivista thaimaalaista metsäkoulua. He pyrkivät pysymään uskollisi-
na Buddhan ja hänen seuraajiensa elämäntavalle. Erona muihin koulukuntiin, 
Ajahn Chahin edustama linja opettaa vipassanan lisäksi myös jhanoihin poh-
jautuvaa meditaatiota.

Lännessä näistä aasialaisista vipassana-kouluista tunnetuimmaksi lienee tul-
lut S.N. Goenkan (s. 1924–2013) edustama. Goenkan kursseilla käy vuosittain 
yli 100 000 ihmistä ja keskuksia on yli 120 ympäri maailmaa. Goenka painottaa 
Buddhan opin, eli dhamman, sekulaaria luonnetta. Tästä huolimatta Goenkan 
edustama vipassana-liike pohjautuu vahvasti theravadalaiseen perinteeseen ja 
sen korostukset ovat erilaisia vaikkapa suhteessa länsimaissa suositumpaan zen-
perinteeseen. Vipassanaharjoitus on luonteeltaan jopa analyyttinen, jossa ke-
hon tarkkailu ja yhä hienosyisempien kehon kokemusten havainnointi johtaa 

23 Ks. esim. Hart 1987.
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mielen ja kehon välisen yhteyden ymmärtämiseen. Goenkan opettama metodi 
on kehon tarkkailu, joka tapahtuu huomioimalla kehon tuntemuksia eri puo-
lella kehoa. Kehoa ikään kuin skannataan päälaelta varpaisiin yhä uudestaan ja 
uudestaan samalla kun mieli pyritään säilyttämään valppaana ja ei-arvottavana. 
Harjoituksen myötä kehon kokemukset vaihtelevat miellyttävästä epämiellyttä-
vään ja kaikkeen siltä väliltä, mutta tarkoituksena on kokemuksen kautta oppia 
olemaan tavoittelematta ja arvottamatta mitään kehollista tuntemusta, jolloin 
mieli lakkaa kiinnittymästä muuttuvaan todellisuuteen.

Goenkan opettaman meditaation läheisen suhteen perinteiseen vipassa-
naan näkee siinä, että harjoitus on mahdollista aloittaa vain kymmenen päivän 
kestävällä askeettisella kurssilla (joita kutsutaan dhamma-seminaareiksi). Kym-
menen päivää ajatellaan olevan tarpeeksi pitkä aika, jotta suurin osa oppilaista 
saavuttaa jhanisen tilan, jossa kokemus kehosta (vedana) muuttuu yhä hienosyi-
semmäksi, kunnes tapahtuu sulautuminen, jossa koko kehon lävistää hienova-
raisten tuntemusten virta. Kokemusta kutsutaan nimellä bha gānupassanā ñā a 
ja tämänkaltaisten tilojen ajatellaan seuraavan kerros kerroksen jälkeen mielen 
puhdistuessa. Näihin tiloihin liittyy kuitenkin riski, sillä mieli kiintyy helposti 
tällaiseen miellyttävään tunteeseen ja kokee sen katoamisen epäonnistumisena.

Goenkan vipassana-kurssit pyörivät täysin lahjoitusvaroilla ja sekä opettajat 
että ns. servaajat, jotka huolehtivat kurssien käytännöllisestä puolesta toimivat 
vapaaehtoisperiaatteella. Eräs omalaatuinen puoli Goenkan kursseissa on opet-
tajan rooli. Vaikka kursseilla on aina koulutettu opettaja, joka on valvomassa 
ja antamassa henkilökohtaista ohjausta, on varsinainen opettaja kuitenkin aina 
Goenka, jonka opetusta keräännytään kuuntelemaan joka ilta videolta. Vaikka 
lännessä vipassana monesti liitetään Goenkaan ja hänen opettamaansa tekniik-
kaan, on kuitenkin syytä muistaa, että kyseinen tekniikka on vain yksi useista 
theravadalaisen tradition opettamista tekniikoista. Kriitikoiden mukaan Go-
enkan tekniikan ongelmana on sulkeistaminen. Keskittymällä pelkästään ke-
hon tuntemuksiin suuri osa mielensisällöstä jää huomion ulkopuolelle. Tämä 
ongelma pyritään korjaamaan joissakin vipassanan muodoissa, joissa harjoite-
taan ajatusten nimeämistä. Myös epätoivo, väsymys tai yrittäminen ovat mielen-
toimintoja, jotka voidaan ottaa meditaation kohteeksi. Tällaisessa vipassanan 
muodossa pyritään holistisempaan lähestymistapaan ja havainnoidaan mielen 
sisältöä sellaisenaan kaikilta osin. Sen voidaankin ajatella muistuttavan huomat-
tavasti zen-perinteessä suosittua shikantazaa, pelkkää istumista.
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Goenkan vipassana-kursseja on järjestetty myös vankiloissa, ainakin Yhdys-
valloissa ja tietenkin Intiassa. Vipassana-liike onkin erityisen vahva juuri Intias-
sa, jonne buddhalaisuus on tehnyt paluun melkein vuosituhannen mittaiseksi 
venähtäneen poissaolon jälkeen. Erityisesti Intian kasvava keskiluokka on otta-
nut vipassanan omakseen.
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Tapio Malinen 

Buddhalainen psykologia,  
tietoisuustaito ja terve mieli

Sivistyminen on tulemista itsekseen. Mutta omaksi itsekseen tuleminen 
on tulemista toiseksi kuin oli ennen kuin alkoi tulla omaksi itsekseen.  
Søren Kierkegaard

Johdanto

Erityisesti psykoterapian piirissä, mutta myös terapian ulkopuolella, tietoisen ja 
hyväksyvän läsnäolon käyttö on viimeksi kuluneiden vuosikymmenien aikana 
levinnyt eräänlaiseksi muodiksi asti. Meitä kehotetaan elämään nykyhetkessä: 
syömään, rakastelemaan, harjoittamaan vanhemmuuttamme tietoisesti, karkot-
tamaan stressimme ja rikastamaan yksilöllistä kokemustamme tietoisen ja hy-
väksyvän läsnäolon avulla. Tietoisuustaidosta on uusliberalismin hengessä tu-
lossa tai jo tullut ulkoinen kulutus- tai merkkituote muiden yksilöllisyyttämme 
korostavien tuotteiden rinnalle. Omasta itseydestämme on tullut läntiselle ih-
miselle jatkuvan tuotekehityksen kohde. Kaikki aikamme menee itsemme jatku-
vaan muokkaamiseen ja kouluttamiseen. Sen sijaan että näkisimme tietoisuus-
taidon keskeisenä täyteen heräämiseen ja hyvään elämään johtavana käytäntönä, 
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siitä onkin tehty ”kapitalistista hengellisyyttä”1 - yksi ulkoista onnellisuuttamme 
ylläpitävä käytäntö muiden vastaavanlaisten lisäksi.

Irrotettuna buddhalaisen psykologian kokonaisuudesta tietoisuustaito voi-
daan helposti nähdä vain mekaanisena, yksiulotteisena tekniikkana. Tällainen 
näkemys ja siitä johdetut käytännöt eivät kuitenkaan riitä vapauttamaan meitä 
kärsimyksestä. Pelkkä nykyhetkessä oleminen – vaikka se tuokin väliaikaisen 
helpotuksen – ei riitä häiriintyneiden, pitkään ehdollistuneiden taitamattomi-
en ajatus- ja uskomustottumusten muuttamiseen.2 Tarvitaan jatkuvaa, pitkällis-
tä harjoitusta siihen, että puhdasta huomioimista ja selkeää ymmärrystä voidaan 
käyttää tavalla, joka auttaa meitä tiedostamaan terveellisten tai taitavien ja epä-
terveellisten tai taitamattomien mielentilojen vaikutukset hyvinvointiimme. 
Kun näin tapahtuu, voimme aktivoida aivoissamme uusia neuraalisia ratoja ja 
vähitellen mielitajumme avulla luoda elämäämme rakkaudellista ystävällisyyttä, 
myötätuntoa ja mielentyyneyttä, joka lopettaa itsekkään, kärsimystä ylläpitävän 
sammumattoman ”janoamisemme”.

Mindfulness-käsitteestä käytetään nykyisin paljon käännöstä ”tietoinen, ei-
arvioiva ja hyväksyvä läsnäolo”. Siinä korostetaan nimenomaan yhtä tietoisena 
olemisen piirrettä, ei-arvioimisen ja hyväksymisen näkökulmaa. Tietoisuustai-
toharjoitus ei - perinteisen, buddhalaisen mielenharjoittamisen viitekehyksestä 
ymmärrettynä - kuitenkaan rajoitu tähän.3 Buddhalaisen psykologian mukaan 
tietoisuustaito sisältää kognitiivisten tekijöiden lisäksi aina myös emotionaa-
lisia, sosiaalisia ja eettisiä ulottuvuuksia. Näiden huomioiminen on tärkeää, 
jotta voisimme ymmärtää adekvaatilla tavalla, mitä buddhalaisen psykologin 
epistemologiassa tietoisuustaidolla itse asiassa tarkoitetaan. Emme harjoita vain 
hyväksyvää, ei-arvioivaa tunteiden ja muiden mielensisältöjen tarkkailua, vaan 
tarkoituksena on myös viljellä myönteisiä tunteita ja mielensisältöjä.

Pyrin seuraavassa esittelemään buddhalaisen psykologian perusajatuksiin 
sisältyvän kanonisen käsityksen tietoisuustaidosta (sati)4 ja sen yhteyden ter-

1 Thanissaro Bhikkhu 2000; Cohen 2003; Grossman 2010.
2 Rapgay & Bystrisky 2009.
3 Klemola 2012.
4 Buddhalaisen psykologian termit kirjataan tässä artikkelissa palin kielellä. Se oli kieli, jota 

Buddha käytti ja jolla hänen opetuksensa kirjattiin suullisesta perinteestä neljäsataa vuotta 
hänen kuolemansa jälkeen.
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ylläpitävä käytäntö muiden vastaavanlaisten lisäksi.

Irrotettuna buddhalaisen psykologian kokonaisuudesta tietoisuustaito voi-
daan helposti nähdä vain mekaanisena, yksiulotteisena tekniikkana. Tällainen 
näkemys ja siitä johdetut käytännöt eivät kuitenkaan riitä vapauttamaan meitä 
kärsimyksestä. Pelkkä nykyhetkessä oleminen – vaikka se tuokin väliaikaisen 
helpotuksen – ei riitä häiriintyneiden, pitkään ehdollistuneiden taitamattomi-
en ajatus- ja uskomustottumusten muuttamiseen.2 Tarvitaan jatkuvaa, pitkällis-
tä harjoitusta siihen, että puhdasta huomioimista ja selkeää ymmärrystä voidaan 
käyttää tavalla, joka auttaa meitä tiedostamaan terveellisten tai taitavien ja epä-
terveellisten tai taitamattomien mielentilojen vaikutukset hyvinvointiimme. 
Kun näin tapahtuu, voimme aktivoida aivoissamme uusia neuraalisia ratoja ja 
vähitellen mielitajumme avulla luoda elämäämme rakkaudellista ystävällisyyttä, 
myötätuntoa ja mielentyyneyttä, joka lopettaa itsekkään, kärsimystä ylläpitävän 
sammumattoman ”janoamisemme”.

Mindfulness-käsitteestä käytetään nykyisin paljon käännöstä ”tietoinen, ei-
arvioiva ja hyväksyvä läsnäolo”. Siinä korostetaan nimenomaan yhtä tietoisena 
olemisen piirrettä, ei-arvioimisen ja hyväksymisen näkökulmaa. Tietoisuustai-
toharjoitus ei - perinteisen, buddhalaisen mielenharjoittamisen viitekehyksestä 
ymmärrettynä - kuitenkaan rajoitu tähän.3 Buddhalaisen psykologian mukaan 
tietoisuustaito sisältää kognitiivisten tekijöiden lisäksi aina myös emotionaa-
lisia, sosiaalisia ja eettisiä ulottuvuuksia. Näiden huomioiminen on tärkeää, 
jotta voisimme ymmärtää adekvaatilla tavalla, mitä buddhalaisen psykologin 
epistemologiassa tietoisuustaidolla itse asiassa tarkoitetaan. Emme harjoita vain 
hyväksyvää, ei-arvioivaa tunteiden ja muiden mielensisältöjen tarkkailua, vaan 
tarkoituksena on myös viljellä myönteisiä tunteita ja mielensisältöjä.

Pyrin seuraavassa esittelemään buddhalaisen psykologian perusajatuksiin 
sisältyvän kanonisen käsityksen tietoisuustaidosta (sati)4 ja sen yhteyden ter-

1 Thanissaro Bhikkhu 2000; Cohen 2003; Grossman 2010.
2 Rapgay & Bystrisky 2009.
3 Klemola 2012.
4 Buddhalaisen psykologian termit kirjataan tässä artikkelissa palin kielellä. Se oli kieli, jota 
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veeseen mieleen. Teen tämän osaksi itselleni, mutta myös kaikille niille, jotka 
tällä hetkellä ovat tai tulevaisuudessa tulevat olemaan tämän taidon kanssa te-
kemisissä. Näin voimme ehkä ymmärtää, miten laajasta asiasta on kyse ja ym-
märryksemme myötä saatamme rikastaa ja monipuolistaa omaa suhdettamme 
siihen. Ensin kuitenkin lyhyt katsaus siitä, miten tämä käsite ja siihen liittyvät 
käytännöt ovat rantautuneet läntiseen maailmaan.

Buddhalaisen psykologian historiasta

Buddhalaisuus muodostaa kokonaisuutena erittäin laajan viisausperinteen. Sii-
nä on monta erillistä koulukuntaa, jotka sisältävät kuitenkin monia universaa-
leja ja yhteisiä näkemyksiä. Tässä esityksessä pitäydytään niistä vanhimpaan eli 
ns. Theravada-perinteeseen. Se on psykologia, jota voi itse asiassa kutsua psyko-
logis-filosofiseksi etiikaksi. Se koottiin suullisesta perimätiedosta yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi noin 400 vuotta Buddhan kuoleman jälkeen ja se on esitetty 
ns. Abhidhamma-nimisessä kanonisessa tekstissä eli korissa.

Abhidhamma koostuu seitsemästä kirjasta, jotka on kirjoitettu palin kielel-
lä, kielellä jota puhuttiin Intiassa kuudennen ja kolmannen vuosisadan aikana 
ennen ajanlaskumme alkua. Nykyisin sen systemaattisesti ja empiirisesti toden-
nettua laajaa teoriaa ihmismielestä ja kokemuksen fenomenologiasta voidaan 
myös pitää postmodernina, neurobiologisesti todennettuna mallina inhimilli-
sestä tietoisuudesta.5 Tämä malli perustuu ilmiöiden keskinäisriippuvuutta ko-
rostavalle näkemykselle mielestä itse-organisoituvana, kehollisena ja vuorovai-
kutuksesta esiin nousevana energiaa ja informaatiovirtaa säätelevänä prosessina.

Yhdysvaltalaisen filosofin Ken Wilberin mukaan historian tuntemuksella 
voi olla kahdenlainen merkitys. Se voi antaa kodin yksinäiselle minälle. Toisaal-
ta se voi olla mielen räjäyttävä transformaatiokokemus, kaikkien ulkoisten us-
komusten kuolema. Tällöin se muuttaa ihmisen tietoisuutta autenttisemmaksi. 
Historia tulkintana, translaationa antaa irralliselle minälle mielekkyyden ja mer-
kityksellisyyden kokemuksen. Voimme kiinnittyä suurempaan kokonaisuuteen, 
saada merkitystä elämäämme. Voimme linnoittautua ja saada turvaa. Toisaalta 

5 Siegel 2012.
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tutustuminen historiaan voi käynnistää muutoksen. Se voi särkeä, hävittää, sy-
sätä tyhjyyteen. Tällöin se muuttaa syvällisellä tavalla merkitysmaailmaamme. 
Uskoja kuolee ja Näkijä syntyy: voimme ylittää annetun. Minulle tutustuminen 
buddhalaisen psykologian historiaan on antanut mahdollisuuden takertumatta 
iloita sen juurista ja samalla nähdä sen totuudellisuus suhteellisessa todellisuu-
dessa.6

Buddhalaisella psykologialla on pitkä menneisyys mutta lyhyt historia. 
Karkeasti ottaen se voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen: arkaaiseen, klassiseen, 
moderniin ja postmoderniin.7 Arkaainen vaihe alkaa Buddhan suullisista ope-
tuspuheista eli diskursseista. Kyse oli tuolloin filosofis-eettisestä opista, Dham-
masta, eräänlaisesta mielen ja kokemuksen empiiris-fenomenologisesta tieteestä, 
jonka tavoitteena on ihmisen elämään liittyvän kärsimyksen, läpitunkevan tyy-
dyttämättömyyden lopettaminen. Tuona aikana varsinainen psykologia oli vielä 
tuntematon käsite. Historiallisen Buddhan, Siddhārta Gautama Sākyamunin 
kuoleman jälkeen neljännellä vuosisadalla tuntemattomat oppineet kirjasivat 
tämän viisauden Abhidhammaan, yhteen varhaisen buddhalaisen kirjallisuuden 
kolmesta kanonisesta korista.

Klassisen vaiheen katsotaan alkaneen ensimmäisestä Maailman uskontojen 
parlamentista v. 18938. Tuolloin käynnistyi virallisesti buddhalaisuuden ja län-
simaisen psykologian välinen dialogi. Caroline Rhys Davis käänsi Abidhamman 
englanniksi vuonna 1900. Siinä kuvataan laajasti ja systemaattisesti kokemuk-
sellisuuden todellisuuden psykologia, filosofia ja etiikka. Syntyi buddhalainen 
psykologisen etiikan käsikirja (Buddhist Manual of Psychological Ethics). Vuon-
na 1903 amerikkalaisen psykologian perustaja William James kutsui Harvardin 
yliopistoon srilankalaisen oppineen Dharmapalan pitämään luennon eräästä 
buddhalaisen psykologian keskeisestä osiosta ns. shkandhoista. Ne ovat psy-
kologisia modaliteetteja, joista kokemuksemme rakentuu. James ennusti tuol-
loin, että tämä on psykologia, jota kaikki lännessä tulevat tutkimaan 25 vuoden 
päästä. Ennuste ei täysin toteutunut. James saattaisi kuitenkin olla tyytyväinen 
lännessä neljänkymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana heränneeseen kiin-
nostukseen buddhalaista psykologiaa kohtaan.

6 Wilber 1999, 27.
7 Kwee 2010.
8 Kwee 2010.
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Ns. toisen polven buddhalaiset psykologit Jungista alkaen ovat luoneet 
modernin buddhalaisen psykologian lukuisin tieteellisin artikkelein ja kirjoin. 
De Silvan vuonna 1979 kirjoittama An Introduction to Buddhist Psychology ja 
Kalupahan teos The Principles of Buddhist Psychology vuodelta 1987 ovat olleet 
alkuna sille laajalle tieteelliselle toiminnalle, joka nykyisin on rakentamassa – 
neurotieteilijä Francisco Varelan sanoin – ”kontemplatiivista, myötätuntoista 
ja tiukan kokeellista ja kokemuksellista mielen tiedettä, joka parhaimmillaan 
ohjaa ja elähdyttää lääketiedettä, neurotiedettä, psykologiaa, kasvatustiedettä 
ja inhimillistä kehitystä.”9 Tämän tieteen tekemisessä ovat mukana sittemmin 
olleet mm. D.T. Suzuki, Carl Jung, Trungpa Rinpoche, Erich Fromm, Abraham 
Maslow, Jack Kornfield, Joseph Goldstein (vain muutamia mainitakseni). Myös 
ns. buddhalaiset psykoanalyytikot kuten esimerkiksi Mark Epstein, Jeffrey Ru-
bin, Jeremy Safran, Joseph Bobrow, Robert Langan, Harvey Aronson ja Barry 
Magid ovat komplementaarisilla tutkimuksillaan rikastaneet sekä psykoanalyy-
sia että buddhalaista psykologiaa.

Amerikkalainen lääketieteen professori Jon Kabat-Zinn perusti vuon-
na 1979 Massachusettsin yliopiston lääketieteelliseen kouluun kipuklinikan, 
jossa tietoisuustaitoa sovellettiin kroonisen kivun hoitoon.10 Sen jälkeen tätä 
buddhalaisen psykologian keskeistä termiä ja siihen liittyviä käytäntöjä on so-
vellettu länsimaisessa kontekstissa ehkä kaikkein eniten. Myös tietoisuustaidon 
tieteellinen tutkimus on kasvanut viimeisten vuosien aikana eksponentiaalises-
ti: joulukuussa 2011 PsycINFO:sta löytyi 1760 tutkimusta, joiden lähtökoh-
tana oli termi mindfulness, kun vuonna 2005 sitaatteja oli vain 364. Kaikkein 
laajimmin tutkittu tietoisuustaitoa soveltava ohjelma on tällä hetkellä MBSR 
(Mindfulness-Based Stress Reduction) eli tietoisen ja hyväksyvän läsnäolon so-
veltaminen juuri stressin hallinnassa.11 Muita empiiriseen näyttöön perustuvia 
ns. kolmannen aallon kognitiivisia lähestymistapoja ovat tietoisuustaitopohjai-
nen kognitiivinen terapia (MBCT)12, dialektinen käyttäytymisterapia (DBT)13, 

9 Kwee 2010, 33.
10 Kabat-Zinn 1990.
11 Kabat-Zinn 1990, Stahl & Goldstein, 2010.
12 Segal, Williams & Teasdale 2002.
13 Linehan 1993.



60 tapio Malinen

hyväksymis- ja omistautumisterapia (ACT)14, myötätuntosuuntautunut terapia 
(CFT)15, metakognitiivinen terapia (MCT)16 ja tietoisuustaitopohjainen ret-
kahduksen ehkäisyohjelma (MBRP)17.

Buddhalaisen psykologian postmodernissa vaiheessa on viimeisen kymme-
nen vuoden aikana syntynyt ns. uusi buddhalainen psykologia. Se on ”kään-
tämässä” Dhammaa integratiiviseksi psykologiaksi, jossa yhdistyvät sosiaali-
konstruktionismi, kliininen psykologia ja neuropsykologia. Tämän prosessin 
keskeisin pioneeri on tällä hetkellä Euroopassa ja Amerikassa työskentelevä hol-
lantilainen kliininen psykologi, professori Maurits Kwee. On mielenkiintoista 
havaita, miten läheisesti esimerkiksi sosiaalikonstruktionistinen, nykyisen neu-
robiologian interpersoonallinen ja buddhalainen minäkäsitys muistuttavat toi-
siaan. Muodostamme yleensä elämästämme tarinan. Se määrittää identiteettim-
me ja sen myötä rakennamme myös mielessämme maailman sekä todellisuuden, 
jossa elämme. Konstruoimme itsemme koko ajan niissä tarinoissa, joita luomme 
itsestämme vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin. Postmodernin ajattelun mu-
kaan ei ole olemassa mitään piilossa olevaa, tulkittavaa ”minää”, vaan ”minä” 
on kertomus, konstruktio tai kuva, illuusio, johon takerrumme ja jonka avulla 
määrittelemme sen keitä me olemme.18 Tämä muistuttaa läheisesti buddhalaista 
ei-minä- eli anatta-käsitettä, jota esittelen myöhemmin.

Lyhyt johdatus buddhalaisen psykologian perusteisiin

Jotta voisi ymmärtää buddhalaista psykologiaa yleensä ja siihen sisältyvää tie-
toisuustaitoa erityisesti, on hyvä tietää jotain buddhalaisen viisausperinteen, 
Dhamman perusajatuksista. Timo Klemolan mukaan tietoisuustaidon varsi-
nainen perusta on elämän kärsimysluonteen tutkiminen, sen ymmärtäminen ja 
kärsimyksestä vapautuminen19.

14 Hayes, Strosahl & Wilson 1999.
15 Gilbert 2010.
16 Wells 2009
17 Bowen, Chawla & Marlatt 2010.
18 Lax 1996.
19 Klemola 2012.
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Jos psykologialla tarkoitetaan ”psyykeen” tutkimista ja jos ”psyykeellä” tar-
koitetaan sen alkuperäistä merkitystä ”sielua”, niin silloin emme voi yhdistää 
buddhalaista perinnettä psykologiaan. Buddhalainen perinne nimittäin ky-
seenalaistaa kokonaan sielu- käsitteen. Mutta jos psykologialla sen sijaan tar-
koitetaan ”mielen, kokemuksen ja käyttäytymisen empiiris-fenomenologista 
tiedettä”, silloin buddhalainen perinne tarjoaa merkittävän lisän länsimaiseen 
psykologiaan.20

Tämä perinne kuvaa tavallisen, ehdonvaraisen olemassaolomme kolmen 
empiirisen tunnusmerkin kautta.21

1. Elämä sellaisena, kuin se tavallisesti eletään, ei voi antaa meille täydellistä ja 
pysyvää tyydytystä, sillä olemassaoloomme liittyy läpitunkeva tyydyttämät-
tömyys ja siitä johtuva kärsimys (duhkha).

2. Elämä on jatkuvasti muuttuva ilmiöiden keskinäisriippuvainen energia-
verkosto. Kaikki ehdolliset asiat ja tapahtumat ovat olemassa vain syiden 
ja seurausten yhteisvaikutusten tuloksena. Ilmiöt ja asiat ovat väliaikaisia, 
pysymättömiä ja katoavaisia (anicca).

3. Millään ei ole synnynnäisesti pysyvää luontoa. Myöskään ”minä” ei ole kiin-
teä, pysyvä entiteetti, vaan prosessi, johon olemme elämämme aikana sa-
maistuneet ja takertuneet (anatta).

Buddhalaisen ajattelun perusta ilmaistaan perinteisesti myös ns. Neljän Jalon tai 
Jalostavan Totuuden avulla22.

1. Inhimillinen elämä on ehdollistuneisuudessaan epätyydyttävää. Tunne lä-
pitunkevasta tyydyttämättömyydestä (siitä että jotain koko ajan puuttuu 
elämän koko potentiaalista) aiheuttaa ihmiselle sisäistä kärsimystä (duhk-
ha).

2. Kärsimyksen syynä on jatkuva sammumaton ja epäitsekäs ”janomme” 
(tanhā), takertumisemme itsekeskeiseen haluamiseen.

20 Olendzki 2005.
21 Rahula 1974.
22 Nyanaponika Thera 1962.
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3. Voimme vapautua kärsimyksestämme ymmärtämällä haluamisemme luon-
teen ja muuttamalla suhdettamme ”janoomme”.

4. On olemassa kahdeksan strategiaa ( Jalo Kahdeksanosainen Polku), joilla 
voimme vapautua itsekkään haluamisen luomasta kärsimyksestä. Tämä 
polku yhdistää viisauden, eettisyyden ja mielen harjoittamisen tavalla, joka 
antaa meille mahdollisuuden valaista harhaluulomme ja herätä hyvään elä-
mään.

Nämä buddhalaisuuden perusopit sisältävät tiettyjä olettamuksia ihmismielestä 
ja sen harjoittamisesta.

1. Ihmiset ovat usein tietämättömiä nykyhetken kokemuksesta ja toimivat re-
aktiivisesti ns. automaattipilotin varassa.

2. Mielen sisältöjen ja prosessien tiedostamattomuus luo perustan väärinym-
märrykselle, harhaluuloille ja kärsimykselle.

3. Meillä on kyky kehittää ja harjoittaa ei-arvioivaa, hyväksyvää ja selkeää ym-
märrystä, joka lisää tietoisuutta mielemme sisällöistä.

4. Tämä taito kehittyy yleensä vähitellen ja vaatii jatkuvaa harjoittamista.

5.  Rikas elämisen tunne syntyy, kun olemme tietoisia hetkestä hetkeen muut-
tuvasta kokemuksestamme ja sen rakentumisen tavoista. Kun tiedostamat-
tomat ja reaktiiviset toimintamme korvautuvat tarkoituksenmukaisilla vas-
tauksilla, voimme myös vapaammin tehdä valintoja.

6. Tällainen mielen sisältöjen sinnikäs ja ei-arvioiva tarkastelu tekee mahdol-
liseksi havainnoida todellisuutta niin kuin se on.

7. Kun olemme sekä sisäisten että ulkoisten ärsykkeiden suhteen saavuttaneet 
tarkemman eli todellisuutta vastaavan havaintokyvyn, voimme myös eri ti-
lanteissa toimia vapaammin ja tarkoituksenmukaisemmin.
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3. Meillä on kyky kehittää ja harjoittaa ei-arvioivaa, hyväksyvää ja selkeää ym-
märrystä, joka lisää tietoisuutta mielemme sisällöistä.

4. Tämä taito kehittyy yleensä vähitellen ja vaatii jatkuvaa harjoittamista.
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liseksi havainnoida todellisuutta niin kuin se on.

7. Kun olemme sekä sisäisten että ulkoisten ärsykkeiden suhteen saavuttaneet 
tarkemman eli todellisuutta vastaavan havaintokyvyn, voimme myös eri ti-
lanteissa toimia vapaammin ja tarkoituksenmukaisemmin.
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Kokemuksen rakenne

Buddhalainen psykologia kuvaa kokemuksemme rakennetta viidellä kategori-
alla, joita kutsutaan khandhoiksi tai viideksi aggregaatiksi. Näitä ovat materiaa-
linen muoto eli keho, tunne, havainto, mentaaliset muodostelmat (esim. tahto-
mukset) ja tietoisuus. Analysoidessamme mitä tahansa kokemusta huomaamme, 
että se koostuu aina näiden aggregaattien erilaisista, jatkuvasti muuttuvista 
yhdistelmistä. Tästä prosessista, joka syntyy kokemuksen perustekijöiden 
muodostamasta jatkuvasti muuttuvasta virrasta, emme löydä mitään kiinteää 
”minää”. Aluksi tämä ymmärrys on yleensä vain älyllinen tapahtuma, mutta har-
joittamalla tietoisuustaitoa säännöllisesti ja syventämällä sitä ymmärryksemme 
muuttuu yleensä kokemukselliseksi. Silloin sillä on erityisen syvällinen vaikutus 
elämäämme.

Kokemus ja tietoisuustaidon harjoittaminen alkaa siitä kun olemme kon-
taktissa (phasso) nykyhetkessä tapahtuvaan. Esimerkiksi mitä sisäänhengityksen 
aikana aistinovissamme kulloinkin nousee esille? Voinko kuulla linnunlaulun 
ikkunan ulkopuolella? Voinko tuntea kutinan vasemmassa poskessani? Voinko 
havaita muistikuvani viimekesäiseltä patikkaretkeltä? Ja niin edelleen. Tietoi-
suus (viññana) syntyy kun ”aistionovet” ovat yhteydessä aistimisen kohteeseen 
eli organismin ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Aistinovemme eivät ole elä-
viä elleivät ne ole yhteydessä tietoisuuteen. Abhidhamman mukaan tietoisuus 
nousee esille ja häviää joka hetki prosessinomaisena sarjana erilaisia kognitiivis-
emotionaalisia episodeja. Se ei ole mikään objekti, vaan jatkuva, hetkestä het-
keen kehkeytyvä tapahtuma, prosessi, joka synnyttää subjektiivisen kokemuk-
sen ns. tietoisuuden vuosta (stream of consciousness)23. Tätä prosessia voidaan 
pitää ikään kuin siemenenä, jonka ympärille lukuisat erilaiset mielen osatekijät 
kiteytyvät antaen merkityksen ärsykkeille, jotka nopeaan tahtiin ilmestyvät eri 
aistinoville. Entisen ajan kuninkaan tapaan tietoisuuskaan ei koskaan nouse esil-
le ilman hoviväkeä. ”Kuningasta” seuraa aina joukko muita mielen osatekijöitä, 
jotka monella tapaa auttavat tietoisuutta saamaan kulloisenkin rakenteen, muo-
don ja suunnan. Kokemuksemme ominaispiirteet syntyvät siitä ainutlaatuisesta, 
jatkuvasti muuttuvasta aistimisen ja mielen synteettisten toimintojen luomasta 

23 Olendzki 2008.
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prosessista, jossa lukuisat mielen eri faktorit ovat keskenään vuorovaikutukses-
sa24. Faktoreita, jotka määrittävät tietoisuuden yksittäisiä tiloja ja niiden syy-
seuraus-suhteita on Abhidhammassa luokiteltu ja nimetty 52. Näistä tietoisuus-
taito (sati) on numero 2925.

Aistimuksiamme seuraa aina myös tietynlainen tunnesävy (vedanā). Se voi 
olla miellyttävä, epämiellyttävä tai neutraali, voimakas tai vain hyvin hienova-
rainen. Jokainen aistimus on omalaatuisensa ja kertoo, miltä kokemus tuntuu 
juuri nyt. Tietoisuustaito auttaa meitä erottamaan ärsykkeen ja siihen liittyvän 
tunnesävyn.

Toinen mielen faktori, joka nousee esille erilaisten tietoisuuksien (näkö-, 
kuulo-, haju-, maku-, kosketus- ja mielitietoisuus) myötä on havainto (sañña). 
Sen tehtävänä on tulkita, mitä kulloinkin näemme, kuulemme, haistamme, 
maistamme, tunnemme tai ajattelemme tietyn kognitioepisodin aikana. Laajan 
assosiaatioverkoston avulla luomme tiedon kulloinkin havaitusta kohteesta. Se 
ilmenee representaatioina, symboleina, sanoina, kuvina joita muodostamme tul-
kitessamme aistitiedon merkityksiä sisältäviksi ajatuskategorioiksi. Tämä tapah-
tuu tavallisesti joka hetki ärsykekynnyksemme alapuolella täysin automaattises-
ti. Tietoisuustaidon avulla voimme kuitenkin lisätä tarkkaavaisuuttamme tästä 
prosessista ja havaintomme voivat sen myötä tulla entistä tarkemmiksi.

Tähän mennessä olen käsitellyt neljää viidestä Abhidhamman nimeämäs-
tä ns. khandhasta tai aggregaatista: aineellinen muoto, tietoisuus, tunne, ja ha-
vainto. Ne vastaavat kysymykseen: ”Mitä tapahtuu?” ”Miten voin ymmärtää 
kokemukseni?” Viides aggregaateista suuntautuu hyvin erilaiseen kysymykseen: 
”Miten reagoin kaikkeen tähän?” ”Minkä intention muodostan kaikesta tästä?” 
Harjaantumaton mieli työntää yleensä epämiellyttävää kokemusta pois ja taker-
tuu helposti miellyttävään. Buddhalaisen psykologian mukaan tätä aggregaattia 
kutsutaan ”sankharaksi”. Kun tunne (vedanā) ja havainto (sañña) edustavat Ab-
hidhamman viidestäkymmenestä kahdesta mielen faktorista kahta ensimmäistä 
niin jäljelle jäävät viisikymmentä ovat kaikki osa viidettä aggregaattia, mielem-
me mentaalisia muodostelmia.

Buddhalaisen ajattelun mukaan kaikkien epäterveellisten/taitamattomien 
mielenmuodostelmien taustalla on ”kolme myrkkyä” (klesa): ahneus, viha ja tie-

24 Olendzki 2008.
25 Bhikkhu Bodhi 2007.



64 tapio Malinen

prosessista, jossa lukuisat mielen eri faktorit ovat keskenään vuorovaikutukses-
sa24. Faktoreita, jotka määrittävät tietoisuuden yksittäisiä tiloja ja niiden syy-
seuraus-suhteita on Abhidhammassa luokiteltu ja nimetty 52. Näistä tietoisuus-
taito (sati) on numero 2925.

Aistimuksiamme seuraa aina myös tietynlainen tunnesävy (vedanā). Se voi 
olla miellyttävä, epämiellyttävä tai neutraali, voimakas tai vain hyvin hienova-
rainen. Jokainen aistimus on omalaatuisensa ja kertoo, miltä kokemus tuntuu 
juuri nyt. Tietoisuustaito auttaa meitä erottamaan ärsykkeen ja siihen liittyvän 
tunnesävyn.

Toinen mielen faktori, joka nousee esille erilaisten tietoisuuksien (näkö-, 
kuulo-, haju-, maku-, kosketus- ja mielitietoisuus) myötä on havainto (sañña). 
Sen tehtävänä on tulkita, mitä kulloinkin näemme, kuulemme, haistamme, 
maistamme, tunnemme tai ajattelemme tietyn kognitioepisodin aikana. Laajan 
assosiaatioverkoston avulla luomme tiedon kulloinkin havaitusta kohteesta. Se 
ilmenee representaatioina, symboleina, sanoina, kuvina joita muodostamme tul-
kitessamme aistitiedon merkityksiä sisältäviksi ajatuskategorioiksi. Tämä tapah-
tuu tavallisesti joka hetki ärsykekynnyksemme alapuolella täysin automaattises-
ti. Tietoisuustaidon avulla voimme kuitenkin lisätä tarkkaavaisuuttamme tästä 
prosessista ja havaintomme voivat sen myötä tulla entistä tarkemmiksi.

Tähän mennessä olen käsitellyt neljää viidestä Abhidhamman nimeämäs-
tä ns. khandhasta tai aggregaatista: aineellinen muoto, tietoisuus, tunne, ja ha-
vainto. Ne vastaavat kysymykseen: ”Mitä tapahtuu?” ”Miten voin ymmärtää 
kokemukseni?” Viides aggregaateista suuntautuu hyvin erilaiseen kysymykseen: 
”Miten reagoin kaikkeen tähän?” ”Minkä intention muodostan kaikesta tästä?” 
Harjaantumaton mieli työntää yleensä epämiellyttävää kokemusta pois ja taker-
tuu helposti miellyttävään. Buddhalaisen psykologian mukaan tätä aggregaattia 
kutsutaan ”sankharaksi”. Kun tunne (vedanā) ja havainto (sañña) edustavat Ab-
hidhamman viidestäkymmenestä kahdesta mielen faktorista kahta ensimmäistä 
niin jäljelle jäävät viisikymmentä ovat kaikki osa viidettä aggregaattia, mielem-
me mentaalisia muodostelmia.

Buddhalaisen ajattelun mukaan kaikkien epäterveellisten/taitamattomien 
mielenmuodostelmien taustalla on ”kolme myrkkyä” (klesa): ahneus, viha ja tie-

24 Olendzki 2008.
25 Bhikkhu Bodhi 2007.
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tämättömyys. Tietämättömyys (avidyā) ei tarkoita sitä, ettemme tietäisi mitään, 
vaan sitä että pidämme katoavaista, epäpuhdasta, tuskallista ja ei-itseä ikuisena, 
puhtaana, onnellisena ja itsenä. Tietämättömyys on ensimmäinen niistä kahdes-
tatoista selityksestä tai syystä (nidānas), jonka vuoksi Elämämme Pyörä pyörii 
reaktiivisesti aiheuttaen meille kärsimystä. Tietoisuustaidon harjoittaminen 
antaa meille mahdollisuuden oppia valaisemaan mielemme muodostelmia niin 
että voimme vähitellen siirtyä automaattisesta reagoinnista aivokuoren etuotsa-
lohkon säätelemään luovaan, myötätuntoiseen toimintaan26.

26 Siegel 2012.

Aistinovi Aistimisen 
kohde

Havainto 
(sañña)

Intentio, reaktio
(sankhāra)

Tietoisuus
(viññana)

Kuvio 1

Tunne 
(vedanā)
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Se mitä yleensä kutsumme minäksi on buddhalaisen psykologian mukaan siis 
viidestä dynaamisesta, psykofyysisestä ilmiöryhmästä eli aggregaatista muodos-
tuva prosessi, joka koko ajan kehkeytyy uudestaan ollessamme kontaktissa jat-
kuvasti muuttuvaan ympäristöön27. Aina kun syntyy aistikontakti, havaintoja, 
tunteita ja ehdollistuneita reaktiota myös ”minä” syntyy. Tämä minäytymisen 
prosessi kehkeytyy uudestaan ja uudestaan luodessamme mielekästä järjestystä 
ulkoiseen ja sisäiseen informaatioon. Uskontotieteilijät saattaisivat ilmaista tä-
män sanomalla: siirtyessämme kaaoksesta kosmokseen.

”Minä” ei siis ole kiinteä entiteetti, muuttumaton sipulin ydin, vaan jatkuva 
prosessi, jossa todennumme aina uudestaan ja uudestaan. Kun käsitteellistäm-
me tätä tapahtumaa ja kuvaamme itseämme sosiaalisten roolien, vahvuuksien, 
heikkouksien, mielihalujen kautta, teemme tästä elävästä prosessista kiinteän. 
Mielemme luo erillisistä, hetkittäisistä kokemuksista jatkuvuuden illuusion vä-
hän samalla tavalla kuin filmin erillisistä still-kuvista syntyy jatkuvan liikkeen 
illuusio28.

Abhidhammassa esitetty inhimillisen kokemuksen laaja-alainen kuvaus ja 
analyysi on viime aikoina ollut länsimaisten ihmistieteiden erityisen kiinnos-
tuksen kohteena. Suuren älyllisen tarkkuutensa ja systemaattisuutensa vuoksi se 
tarjoaa dynaamisen, prosessiluonteisen näkemyksen kokemuksesta sarjana riip-
puvuussuhteessa toteutuvia kognitiivisia tapahtumia. Nämä suurella nopeudella 
toteutuvat episodit nousevat esille ja taas katoavat hetki hetkeltä kun aistimme 
kohtaavat kehomme ulkopuolelta tulevaa energiaa. Mielen tehtävänä on säädel-
lä tätä informaatiota ja rakentaa siitä sisäisen merkityksen maailma, johon me 
sitten vastaamme tunteillamme ja toiminnallamme29.

27 Olendzki 2005.
28 Malinen 2011.
29 Olendzki 2011.
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27 Olendzki 2005.
28 Malinen 2011.
29 Olendzki 2011.
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Tietoisuustaito buddhalaisuuden kanonisessa  
yhteydessä

Buddhan opetukset tietoisuustaidon neljästä perustasta on esitetty Mahā-
satipatthāna nimisessä suttassa eli pyhässä kirjoituksessa30. Mahā tarkoittaa 
palin kielessä suurta. Termi “satipatthāna” muodostuu kahdesta osasta: ”sati” 
tarkoittaen tietoisuustaitoa, puhdasta huomioimista ja ”upatthāna” kirjaimelli-
sesti läsnäoloa. Termi sati on myös johdettavissa verbistä sarati, mikä merkitsee 
muistamista. Kun satipatthāna meditaatiossa sati eli puhdas huomioiminen on 
läsnä, mietiskelijän on mahdollista muistaa se mikä usein jää unohduksiin: läs-
näolon hetki. ”Satipatthāna” voidaan siis kääntää tietoisuustaidon läsnäoloksi. 
Satipatthāna- meditaatiossa harjoitamme siis tietoisuustaidon läsnäoloa neljän 
eri tarkkaavaisuuskategorian kautta: kehon, tunteiden, mielen ja mentaalisten 
kohteiden.

Tietoisuustaidolla (sati) on hyvin keskeinen merkitys buddhalaisen psyko-
logian eri kategorioiden joukossa (Taulukko 1). Sen lisäksi että se on henkinen 
kyky, terve ja taitava mielen faktori, joka nousee esille vain tietyissä erityistilan-
teissa, se on myös tärkeä osatekijä seitsemän valaistumiseen johtavan faktorin ja 
erillisten sisäisten voimien joukossa. Ollessaan yhteydessä energisyyteen (ātāpi) 
ja selkeään ymmärrykseen (sampajañña) ja kohdistuessaan kehoon, tunteisiin, 
mieleen ja buddhalaisen psykologian keskeisiin kohteisiin (dhammas) se muo-
dostaa myös ”oikeana läsnäolona” tärkeän osan Buddhan Jalosta Kahdeksanosai-
sesta Polusta.

30 Anālayo 2003; Vipassana Research Institute 2006; Mahasi Saysdaw 2006; Bhikkhu Bodhi 
2011.
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Palinkielinen termi meditaatiolle on bhavana. Se tarkoittaa taitavien mielenti-
lojen kehittymistä. Tämä muistuttaa meitä siitä, että alkuperäisessä muodossaan 
tietoisuustaito ei ole passiivista, kaiken hyväksyvää, ei-arvioivaa huomioimista, 
vaan hyvin proaktiivista toimintaa, jolla on tietty tehtävä. Tietoisuustaito on 
yksinkertaisesti vain pelkkää sen huomioimista, miten mieli jatkuvasti tuottaa 
hyväksymisen tai hyväksymättömyyden tuntemuksia ja niihin liittyvää reaktii-
vista toimintaa31. Ja tehtävänä on herääminen todellisuuteen sellaisena kun se on 
ja mielemme läpivalaiseminen niin että vapaudumme itsekkään haluamisemme 
aiheuttamasta kärsimyksestä32.

Tietoisuustaito ei siis tarkoita vain läsnäoloa nykyhetkessä, vaan pikemmin-
kin tietoisuutta kehostamme, tunteistamme, ajatuksistamme ja mielestämme. 
Ja kokemusperäistä ymmärrystä ehdonvaraisten ilmiöiden pysymättömyydestä, 

31 Mikulas 2010.
32 Thanissaro Bhikkhu 2010.

Taulukko 1

Sati buddhalaisissa kategorioissa

7 heräämisen faktoria Kyvyt ja sisäiset voimat Jalo 8-osainen polku/
                                        8 tasapainottavaa 
  käytäntöä

•  tietoisuustaito (sati) •  luottamus •  oikea näkemys
•  tutkimisen halu •  energia •  oikea aikomus
•  energia •  tietoisuustaito (sati)
•  ilo •  keskittyminen •  oikea puhe
•  syvä levollisuus •  viisaus •  oikea toiminta
•  keskittyneisyys  •  oikea toimeentulo
•  mielentyyneys
  •  oikea ponnistelu
  •  oikea tietoisuustaito
   (samma sati)
  •  oikea keskittyminen 
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olemassaoloon liittyvästä läpitunkevasta tyytymättömyydestä ja siitä ettei mil-
lään ilmiöllä – ei edes omalla minällä - ole omaa pysyvää, sisäsyntyistä luontoa.

”Oikea läsnäolo” (samma sati) jakautuu kahteen aspektiin. Ne ovat ”puh-
das huomio” (sati) ja ”selkeä ymmärrys” (sampajañña). Puhdasta tai pelkkää 
huomiota seuraa siis kohteen ymmärrys. Mieltä harjoittamalla, hidastamalla 
tiedostamisprosessiamme voimme tulla tietoisiksi siitä tavasta, miten käsitteem-
me ja ymmärryksemme ilmiöistä syntyvät. Opimme näkemään todellisuuden 
sellaisena kuin se on, emme sellaisena kuin haluaisimme sen nähdä tai miten 
se näyttäytyy ennakkoluuloissamme. Tämä on ”oikean läsnäolon” (samma sati) 
harjoittamista. Harjoittamisen seurauksena selkeä ymmärrys astuu ennakko-
luulojemme tilalle. Voimme tunnistaa siirtymän harjaantumattomasta mielen 
tiedostamisprosessista kohti harjoitettua mieltä, tietämättömyydestä (avidya) 
kohti viisautta (pañña)33.

Buddhalaisessa psykologiassa selkeä ymmärrys tarkoittaa ymmärrystä eh-
donvaraisen todellisuuden luonteesta: pysymättömyydestä (anicca), läpitunke-
vasta tyydyttämättömyydestä (dukkha) ja minättömyydestä (anatta). Tämän li-
säksi se tarkoittaa kykyä arvioida tekojemme seuraamuksia järjellä ja sydämellä, 
kykyä tunnistaa joustavasti niiden sopivuus ja tarkoitus eri tilanteissa sekä kykyä 
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33 Klemola 2012.
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Jotta tietoisuustaito johtaisi viisauden kehittymiseen buddhalainen psyko-
logia kehottaa meitä tunnistamaan seuraavat säännöllisen harjoittamisen tulok-
sena syntyvät seikat:

1. Huomioimalla kokemuksemme eri osa-alueilla ilmiöiden jatkuvaa esiin-
tuloa ja häviämistä voimme vähitellen saavuttaa ymmärryksen mielemme, 
maailmamme, itsemme pysymättömyydestä.

2. Tarkkailemalla jokaista kokemustamme sekä ulkoisesta että sisäisestä näkö-
kulmasta käsin voimme vähitellen ymmärtää aistielintemme ja aistimisen 
kohteiden vastavuoroisuuden ja sen miten mielemme konstruoi tässä pro-
sessissa kokemuksemme sisäisen maailman.

3. Harjoittamalla, käsitteellistämättä, tulkitsematta ja arvottamatta koke-
muksemme puhdasta huomiointia voimme saada välähdyksen jatkuvasti 
muuttuvasta todellisuudesta, jonka osatekijöistä rakennamme elämämme 
tarinat.

4. Kun viisautemme vähittäin kehittyy, voimme suhtautua kokemuksemme 
jokaiseen yksittäiseen osa-tekijään mielentyyneydellä eli takertumatta, kiin-
tymättä mieluisaan tai torjumatta epämieluista34.

Tietoisuustaidon neljä perustaa

Munkit, tämä on suora polku olentojen puhdistautumiseen, surun ja vai-
keroinnin lopettamiseen, duhkhan ja tyytymättömyyden hävittämiseen, 
totuudellisen menetelmän saavuttamiseksi, Nibbānan toteuttamiseksi, ni-
mittäin neljä satipatthānaa35.

Näin alkaa Satipatthāna sutta, jossa Buddha esittelee tietoisuustaidon neljäosai-
sessa satipatthāna - mietiskelyssä. Kehotietoisuuden lisäksi perinteisessä meditaa-
tiossa keskitytään kokemuksen tunnesävyihin: miellyttäviin, epämiellyttäviin ja 
neutraaleihin. Buddhalaisissa diskursseissa tunteilla (vedanā) tarkoitetaan sekä 

34 Olendzki 2012.
35 Anālayo 2003, 3.
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34 Olendzki 2012.
35 Anālayo 2003, 3.
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kehollisia aistimuksia että mentaalisia emootioita. Tämän lisäksi tietoisuustai-
toa harjoitetaan mielen eettisten laatujen tiedostamisessa. Tavoitteena on huo-
mioida hetkestä hetkeen, onko kulloinkin esiin nouseva mielen sisältö (ajatus, 
muisti- tai mielikuva, intentio jne.) terveellinen tai taitava vai epäterveellinen 
tai taitamaton. Onko se lähtöisin ahneudesta, vihasta ja tietämättömyydestä vai 
anteliaisuudesta, rakkaudellisesta ystävällisyydestä ja viisaudesta? Neljäntenä 
huomioinnin ja tietoisuustaidon harjoittamisen kohteena Satipatthāna suttas-
sa ovat erilaiset mentaaliset sisällöt, joista buddhalainen psykologia määrittyy. 
Näitä ovat viisi valaistumisen estettä, seitsemän heräämisen osatekijää, viisi ag-
gregaattia, aistinpiirit ja neljä jaloa totuutta. Tietoisuustaidon voi nyt määritellä 
kyvyksi havainnoida hetkestä hetkeen sitä miten satipatthānan eri meditaatio-
kohteissa ehdonvaraisen olemassaolon kolme peruspiirrettä – pysymättömyys, 
läpitunkeva tyydyttämättömyys ja minättömyys – ilmenevät.

Kehotietoisuus

Ja nyt, munkit, miten hän suhteessa kehoon viivytellen mietiskelee kehoa? 
Tässä, mentyään metsään tai puun alle tai tyhjään majaan, hän istuu-
tuu, ristii jalkansa, asettaa kehonsa suoraksi ja luoden tietoisuustaidon hän 
hengittää tietoisesti sisään ja hän hengittää tietoisesti ulos. Hengittäessään 
syvään hän tietää ”Hengitän syvään”, hengittäessään lyhyesti hän tietää 
”Hengitän lyhyesti”. Hän harjoittelee: ”Hengitän sisään ja tunnen koko 
kehon.” Hän harjoittelee: ”Hengitän ulos ja tunnen koko kehon.” Hän har-
joittelee: ”Hengitän sisään ja rauhoitan kehoni”. Hän harjoittelee: ”Hengi-
tän ulos ja rauhoitan kehoni.36

Hengityksen huomioiminen Buddhan osoittamalla tavalla on ehkä kaikkein 
keskeisin ja perinteisin tietoisuustaidon osa-alue. Kehittyneimmässä muodos-
saan – joka on kuvattu ns. Anāpānasati suttassa – hengittäminen on eritelty 
hyvin yksityiskohtaisesti 16-portaiseksi prosessiksi, joka johtaa harjoittajan kes-
kittyneen huomion vähitellen syvään ilon ja onnellisuuteen.37

36 Anālayo 2003, 126.
37 Anālayo 2003, 135.
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Toinen kehotietoisuuden osa-alue satipatthā-meditaatiossa on tietoisuus 
kehon eri asennoista. Kävellessämme tiedämme kävelevämme. Seisoessamme 
tiedämme seisovamme. Istuessamme, maatessamme proprioseptinen tietoisuu-
temme kertoo meille kehomme eri tuntemuksista, jotka harjoittaessamme ovat 
tarkan huomion kohteina.

Kolmas perinteinen kehotietoisuuden osa-alue buddhalaisessa psykologias-
sa on kehon eri toiminnot. Voimme harjoittaa tietoisuustaitoa kaikissa arjen ns. 
epämuodollisissa meditaatiotilanteissa: kun suuntaamme katseemme eteen- tai 
taaksepäin, taivuttaessamme tai venytellessämme kehoa, syödessämme, juodes-
samme, ulostaessamme, virtsatessamme, kävellessämme, nukahtaessamme, herä-
tessämme, puhuessamme, ollessamme hiljaa. Voimme kaikissa näissä tilanteissa 
toimia selkeästi tietäen, mitä kulloinkin teemme.

Neljäs ja viides osa-alue, tietoisuus kehon anatomiasta ja elementeistä, antaa 
harjoittajalleen mahdollisuuden käyttää tietoisuustaitoa analyysin tekemiseen 
kehon yksityiskohtaisesta rakenteesta.

Hän tarkkailee ihon kapseloimaa kehoaan päästä kantapäihin, monia sen 
epäpuhtauksia: ”tässä kehossa on hiuksia ja muuta karvoitusta, kynsiä, 
hampaita, ihoa, lihaa, jänteitä, luita, luu-ydintä, munuaiset, sydän, mak-
sa, pallea, perna, keuhkot, vatsalaukun sisältö, ulosteet, sappi, lima, veri, 
hiki, ihra, kyyneleet, tali, sylki, räkä, ja virtsa”.38

Hän tarkkailee tätä samaa kehoa, miten tahansa se onkin asettunut, tie-
täen että tässä kehossa on maa-elementti, vesi-elementti, tuli-elementti, ja 
ilma-elementti39.

Perinteinen intialainen neljän elementin skeema edustaa tässä aineen neljää 
olomuotoa: kiinteyttä, nestemäisyyttä, lämpötilaa ja liikettä. Pitempään jatku-
neessa kontemplaatiossa ihminen voi oivaltaa, miten ulospäin ilmeisen kiinteä, 
aineellinen keho ja sen myötä koko aineellinen maailma ovat täysin itsettömiä ja 
tyhjiä sisäsyntyisistä olemuksista.

Viimeinen kehotietoisuuden osio – tietoisuus ruumiin tuhoutumisesta ja 
kuolemasta – toteutuu visualisoiden tai reflektoiden, sillä siinä meitä kehote-

38 Anālayo 2003, 146.
39 Anālayo 2003, 150.
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38 Anālayo 2003, 146.
39 Anālayo 2003, 150.
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taan vertaamaan omaa kehoa hautuumaalla mätäneviin ruumiisiin.
 Ohje kuuluu:

Ikään kuin hän näkisi kuolleen ruumiin makaavan hautuumaalla – 
yksi, kaksi, kolme päivää sitten kuolleen, pullistuneen, sinertyneen ja nil-
jakkaan… jota varikset, haukat, korppikotkat, koirat, sakaalit ja erilaiset 
madot syövät… luuranko, jänteiden koossapitämä ja yltä päältä veressä 
… lihaton luuranko, jänteetön, veretön … eri suuntiin törröttävät luut… 
valkaistuneet luut… yli vuoden vanha luukasa… lahoavat ja tomuksi 
muuttuvat luut… hän vertaa tätä samaa kehoa tähän ruumiiseen: ”tämä 
keho on samaa luontoa, sekin tulee tuollaiseksi, sen kohtalo ei eroa tuon 
kohtalosta”.40

Kuoleman mietiskely toimii hyödyllisenä valmistautumisena todelliseen kuo-
lemaan. Kuolema on pelottava vain siinä määrin kuin me samaistumme ke-
hoomme ja egoomme. Laajasti ymmärretyn ja koetun tietoisuustaidon avulla 
on mahdollista oivaltaa kehomme todellinen, katoavainen luonne ja minän 
harhanomaisuus sekä olla kiintymättä niihin itsekeskeisesti. Näin voimme myös 
vapautua kuoleman pelosta.

Tietoisuustaito ja terve mieli

Kun harjoittaessamme tietoisuustaitoa koemme älyllisen ymmärryksemme li-
säksi kehomielessämme ilmiöiden keskinäisriippuvaisen alkuperän, oivallamme 
vähitellen ettei mikään ilmiö ole olemassa riippumattoman, sisäisen identiteetin 
varassa. Tämän kokemuksen kautta mielenrauhan käsite joutuu uuteen valoon. 
”Itsen” ei nyt tarvitse päästä rauhaan. Se on itsessään rauha, vain mieli on rauha-
ton. Ei ole olemassa mitään sellaista kuin mielenrauha. Mieli tuntee vain rauhat-
tomuuden monine muotoineen ja asteineen: mieli on yhtä kuin rauhattomuus. 
Rauha voi vallita vain silloin kun rauhattomuus, mieli on jätetty taakse. Se, joka 
oivaltaa erillisen minän olemattomuuden ei enää kysy ”mitä minun on tehtävä 
vapautuakseni?” Hän ymmärtää kysymyksen vääräksi, koska se edellyttää ole-

40 Anālayo 2003, 153.
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mattoman kokijan olemassaoloa. Mitään ei voi, eikä tarvitse tehdä, koska ei ole 
ketään, joka sen tekisi – ja mikä vielä tärkeämpää – ei myöskään ketään, joka 
jättäisi sen tekemättä!41

Tietoisuustaidon harjoittaminen säännöllisesti ja pidempään luo harjoit-
tajalleen yleensä uuden suhteen mielen sisältöihin ja todellisuuteen. Vapau-
dumme ehdollisesta identiteetistämme, ”pienestä minästä” ja voimme samais-
tua enemmän ei-dualistiseen tietoisuuteen. Tällä ei-dualistisella avoimuudella 
on loputon kapasiteetti olla siinä, mikä on niin kuin se on. Tämä luonnollinen 
tila edeltää kaikkea yrittämistä, edeltää takertumista ja välttämistä. Se on koko 
ajan vapaa kärsimyksestä ja ikään kuin vain odottaa hiljaa että tulisi havaituksi 
ja koetuksi. Tähän tilaan ei ole vaikea päästä, pikemminkin sitä on mahdoton 
välttää42.

Ei-dualistisessa tietoisuudessa tunnemme olevamme täydellisesti tässä 
hetkessä, täydellisesti läsnä. Koemme olevamme rauhassa ajattomassa ajassa; 
tunnemme iloa, leikkimielisyyttä, luovuutta. Ajatukset, tunteet ja toiminnot 
tapahtuvat ikään kuin itsestään ilman erillisen minän vaikutusta. Ajatukset eivät 
tarvitse erillistä ”ajattelijaa” ja teot erityistä ”tekijää”. Toiminta yksinkertaisesti 
vain tapahtuu tilanteeseen sopivalla, tarkoituksenmukaisella tavalla. Tällainen 
spontaanisuus ei kuitenkaan ole automaattista, vaan toiminta vastaa aina tilan-
teen vaatimuksia. Eräs tietoisuustaidon tavoite onkin rakentaa minän repre-
sentaatioiden sijasta samaistumista tietoisuuteen itseensä, jolloin mielen luoma 
kärsimys loppuu. Olettamuksena on että olemme jo koko ajan perillä ja tehtävä-
nä on vain tulla tietoiseksi alkuperäisestä luonnostamme. Tähän kokemukseen 
liittyy yleensä syvä mielenrauha, ilo ja myötätunto kaikkia tuntevia olentoja 
kohtaan.

Egokeskeisessä, käsitteellisen mielen maailmassa terveys määrittyy käsit-
teellisesti. Todellisuuden käsitteellisen kokemuksen rinnalla meillä on myös 
käsitteellinen kokemus terveydestä. Näin koettua terveyttä voidaan kutsua 
suhteelliseksi terveydeksi.43 Samalla tavoin kuin suhteellinen todellisuus on 
kokemuksessamme tosi, niin myös koettu suhteellinen terveys on kokijansa 
mielessä totta. Jos ajattelemme että esimerkiksi fyysinen harjoite on terveellis-

41 Nisargadatta 1976.
42 Wilber 2009.
43 De Wit 1990.
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tä, koemme terveytemme kohentuvan raskaan fyysisen harjoittelun jälkeen. Tai 
jos ajattelemme että yhdyntä kaksi kertaa viikossa on merkki terveydestä, voi 
seksuaalinen hyvinvointimme vähentyä, mikäli jonain viikkona emme olekaan 
eläneet käsitystämme todeksi. Koemme tällöin tilanteen helposti ongelmalli-
seksi ja olemme siitä huolissamme. Nykyinen markkinatalouteen perustuva ja 
terveyteen vetoava mainonta pitää yllä tätä käsitteellistä, mielemme jatkuvaan 
haluamiseen perustuvaa terveyttä. Kontemplatiivisen perinteen mukaan kui-
tenkin jokainen, joka ei ole vapautunut käsitteellisestä maailmasta, voi kokea 
vain suhteellista terveyttä.

Vapautuminen mielen luomasta virtuaalisesta maailmasta tapahtuu kun 
näemme sen sellaisena kuin se on, sellaisuudessaan. Mielenterveys on tällöin 
inhimillisen elämän realiteettien kokemisen täydellistä ja ehdotonta hyväksy-
mistä. Tällaista mielen avoimuutta, avoimuutta joka kykenee yhteyteen inhi-
millisen elämän kivun ja keskeneräisyyden kanssa ehdottomalla, myötätuntoi-
sella asenteella voidaan kutsua ”absoluuttiseksi terveydeksi”44. Eli buddhalaisen 
retoriikan mukaan: näkemällä samsara suoraan ja selvästi sellaisena kuin se on = 
nibbana. Näkemällä samsara epäsuoraan egon kautta = samsaran kärsimyksen 
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märretään hyvin eri tavalla. Edellisessä sillä tarkoitetaan lähinnä ns. eksistenti-
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sisäistä kipua sen johdosta että emme aina saa sitä, mitä haluamme tai saamme 

44 De Wit 1990.
45 Klemola 2012.
46 De Wit 1990; Engler 2003.
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sen, mitä emme halua. Tai se voi olla tuskaa, joka liittyy niihin pyrkimyksiin, 
joilla yritämme saada sitä mitä haluamme. Tai sitä, kun yritämme pitää kiinni, 
siitä mistä pidämme.

Kaiken pysymättömyydestä syntyvää kärsimystä kutsutaan buddhalaisessa 
retoriikassa nimellä viparanamaduhkhata. Kolmas kärsimyksen muoto (sams-
karaduhkhata) syntyy olemisen ehdonvaraisuudesta pitäessämme egokeskeistä, 
harhanomaista kokemustamme todellisuudesta todellisuutena.

Länsimaisissa psykoterapioissa kärsimyksellä tarkoitetaan lähinnä ns. psy-
kologista tai neuroottista kärsimystä. Kyse on psyykkisistä toiminnoista, joilla 
suojaudumme eksistentiaalista kärsimystä vastaan. Yleensä pakenemme sitä re-
aktiivisesti ja automaattisesti, taistelemme sitä vastaa tai torjumme sen.  Budd-
halaisuudessa psykologisen kärsimyksen eri muotoja kuvataan ns. Kuutena 
Valtakuntana (Six Realms)47. Ne voidaan ymmärtää sisäisiksi tiloiksi, emotio-
naalis-affektiivisiksi takertumisiksi, joiden avulla yritämme hallita eksistentiaa-
lista kärsimystä. On hyvä nähdä, että yhteistä näille molemmille kärsimyksen 
muodoille on se, että ne syntyvät mielemme taitamattomista liikkeistä. Lisäksi 
on hyvä huomata, että silloin kun emme koe eksistentiaalista kärsimystä, ei ole 
myöskään psykologista kärsimystä. Ja kun mielemme täyttyy psykologisesta kär-
simyksestä, silloin ei ole myöskään eksistentiaalista kärsimystä. Voimme ymmär-
tää, miten molemmat syntyvät samasta mielen liikkeestä: torjunnasta.

Buddhalaisen ajattelun mukaan egomme syntyy inhimilliseen olemas-
saoloomme liittyvästä luottamuksen puutteesta, vaikeudesta hyväksyä ole-
massaolomme perimmäinen tyhjyys eli se ettei millään ilmiöllä tai asiantilalla 
ole absoluuttista identiteettiä. Kaikki ehdolliset asiat tulevat oleviksi vain sen 
verkoston puitteissa, jolla on suhde tähän asiaan. Länsimaisessa psykologiassa 
egoon liitetään usein sisäisen lujuuden ja itsetunnon merkitys. Buddhalaisessa 
psykologiassa se on puolestaan monimutkainen selviytymismekanismi, joka 
on juurtunut syvälle aivojen rakenteeseen ja toimintaan – ja joka voi muuttua 
kokemuksen myötä, niin kuin muutkin mekanismit.48 Buddhalainen käsitys ei-
minästä ei kuitenkaan tarkoita normaalien psykologisten toimintojen tai minän 
vahvuuksien väheksymistä. Myös Buddhalla oli rikas ja toimiva psykologinen 
minä! Buddhalaisen anatta-käsitteen kritiikki kohdistuu vain niin sanottuun 

47 De Witt 2000.
48 Yongey 2007.
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ontologiseen, ei psykologiseen minään. Siis tunteeseen tai uskomukseen sisäsyn-
tyisestä, ontologisesta keskustasta erillisen identiteetin ytimessä.49

Soulbuilding

Jo kauan ennen nykyisiä postmoderneja terapeutteja buddhalaiset ”psykologit” 
kehittivät menetelmiä, joiden avulla dekonstruoitiin, avattiin käsitteellisiä mi-
nän rakenteita. Tätä ei tehty niinkään teoreettisessa tai filosofisessa mielessä to-
dellisuuden selittämiseksi, vaan sen tarkoitus oli vapauttaa harjoittaja siitä, mitä 
nykyisin voisi kutsua patogeenisiksi uskomuksiksi tai kärsimystä aiheuttaviksi 
kognitioiksi. Näitä epäterveellisiä tai taitamattomia havaitsemiseen liittyviä, 
hetkestä hetkeen esiin nousevia ja katoavia kognitiivis-affektiivisia tapahtumia 
ja niiden vastakohtia voitiin havainnoida systemaattisesti tietoisuustaidon avul-
la. Niitä on myös buddhalaisessa psykologiassa luokiteltu seikkaperäisesti.

49 Aronson 2004.

Taulukko 2

Havaitsemiseen, kognitioon ja tunteisiin liittyviä

epäterveitä,  terveitä,
taitamattomia mielentiloja  taitavia mielentiloja

•  Harhaluulo •  Oivalluskyky/viisaus
•  Väärä näkemys •  Tietoinen, hyväksyvä läsnäolo
•  Egoismi •  Luottamus
•  Epäily •  Vaatimattomuus
•  Ahneus, kiintyminen, itsekäs halu •  Rehellisyys
•  Aversio/pahantahtoisuus, viha •  Kiintymättömyys
•  Kateus •  Hyväntahtoisuus
•  Levottomuus •  Mielentyyneys
•  Huoli •  Joustavuus
•  Laiskuus
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Buddhalaisen psykologian mukaan terveen mielen tunnusmerkki on, että ky-
kenemme muuntamaan kielteiset mielen faktorit myönteisiksi ja psyykkinen 
hyvinvointi on näiden terveellisten ja taitavien mielen faktoreiden läsnäoloa 
(kusala.) Buddhalaisessa käytännössä tähän on olemassa suuri joukko erilaisia 
mielen tekniikoita.

Täydellisimmillään terveelliset ja taitavat mielentilat ilmenevät valaistu-
neen henkilön, arahatin elämässä. Tällaisen ideaalin henkilön maailmassa taita-
mattomat mielentilat ovat kokonaan hävinneet ja tilalla on pysyvästi terveiden 
mielentilojen mukanaan tuomat motiivit, havaitseminen ja toiminta. Arahatin 
mielessä ei ole ahneutta aistinautintoihin, ahdistusta, vihaa tai pelkoja. Siinä 
ei ole dogmaattisuutta ”oikean” totuuden puolesta eikä menetysten, kivun tai 
moitteen välttelyä eli sisäistä kärsimystä. Siinä ei myöskään ole hyväksynnän tai 
ylistyksen tarvetta eikä tarvetta saada itselleen jotain muuta kuin se, mikä on 
tarpeellista. Hänen mielessään on kaikissa tilanteissa – jopa näennäisesti täysin 
tavallisissa tai tylsissä - tyyneyttä ja levollista valppautta. Arahat kokee helposti 
voimakasta myötätunnon ja rakkaudellisen ystävällisyyden tunnetta ja pystyy 
nopeaan ja tarkkaan havaitsemiseen sekä toimintaan. Hän on avoin muille ih-
misille ja kykenee vastaamaan heidän tarpeisiin.50

Lopuksi

Psykoterapeuttiset menetelmät ovat hyvin kulttuurisidonnaisia. Ne saavat voi-
mansa niistä uskomusjärjestelmistä, jotka vallitsevat kulloisissakin kulttuureissa. 
Maorikulttuurin parantamistavoilla on ollut vain hyvin vähän käyttöä Helsin-
gissä ja psykoanalyysi on soveltunut heikosti maapallon itämaisiin yhteiskuntiin. 
Sisäinen, psyykkinen elämämme on selvästi yhteydessä siihen kulttuuriin, jossa 
elämme. Penisilliini sitä vastoin toimii parantavasti riippumatta kulttuurista, 
sillä ihmisen biologinen rakenne on luonteeltaan universaali kokonaisuus. On 
lähes mahdotonta osoittaa psykologisten rakenteiden kohdalla samanlaista uni-
versaalisuutta. Jokin meitä kuitenkin henkisestikin yhdistää.

50 Goleman & Epstein 1983.
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Voi olla, että se valtava kiinnostus buddhalaista psykologiaa ja sen menetel-
miä kohtaan, joka länsimaisessa tieteessä yhäti kasvaa, kertoo yhdestä yhteisestä 
tosiasiasta ja siihen liittyvästä kaipuusta: ihmiselämään kuuluvasta kärsimykses-
tä ja toiveesta vapautua siitä. Tämä yhdistää jokaista tuntevaa olentoa maapal-
lolla. Tärkein pyrkimyksemme, joka vaikuttaa kaikkeen muuhun tekemiseem-
me, on toive sisäisestä tyytyväisyydestä, ilosta ja rauhasta, hyvästä elämästä. 
Kun huolehdimme siitä, että buddhalaisen psykologian ja länsimaisen tieteen 
komplementaarisessa vuorovaikutuksessa toimimme ekologisesti emmekä ego-
logisesti, siirrymme tulevaisuudessa täysin uuteen aikakauteen kärsimyksen 
poistamisessa. Tämä huolenpito on vasta alkamassa.
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Raimo Lappalainen ja Päivi Lappalainen

Tietoisuustaidot hyväksymis- ja 
omistautumisterapian näkökulmasta

Psykologisen joustavuuden käsite ja uuden sukupolven 
interventiot

Useisiin psykologisiin tai psykiatrisiin ongelmiin liittyy psykologisen jousta-
vuuden puuttuminen1. Joustavuuden osatekijä, mindfulness (tietoisuustaidot) 
on yhteydessä lukuisiin myönteisiin psykologisiin vaikutuksiin, kuten subjek-
tiivinen hyvinvointi, vähentyneet psykologiset oireet ja vähentynyt emotionaa-
linen reaktiivisuus, sekä parantunut käyttäytymisen säätely2. Psykologinen jous-
tavuus tarkoittaa kykyä ottaa vastaan omat ajatukset ja tunteet sellaisina kuin 
ne ilmenevät ja tehdä sellaisia tekoja, joista itselle on pitkällä aika välillä hyviä 
seurauksia ilman, että olemme liikaa oman mielemme ja tunteidemme vallassa. 
Se tarkoittaa kykyä toimia joustavasti siten, ettemme elä elämäämme liiallisesti 
itsemme tai muiden laatimien sääntöjen mukaisesti (so. joustamattomasti) ja 
uskallamme kohdata itsellemme vaikeita asioita ja tilanteita välttelemättä niitä. 
Psykologiseen joustavuuteen kuuluu se että on valmis kyseenalaistamaan omia 
toimintatapojaan erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa omasta käyttäytymisestä 
on ei-toivottuja seurauksia. Tietoisuustaidot on yksi osatekijä tässä prosessissa3.

1 Kashdan & Rottenberg 2010.
2 Keng, Smoski & Robins 2011.
3 Hayes, Strohsal & Wilson 1999.
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Psykologinen joustavuus näyttää olevan selkeästi yhteydessä psykologiseen 
hyvinvointiin. On sen vuoksi tärkeää olla selvillä siitä, miten psykologiseen 
joustavuuteen voidaan vaikuttaa. Arvo- hyväksyntä- ja mindfulness- pohjaisen 
näkökulman psykologisen joustavuuden lisäämiseksi tarjoavat ns. kolmannen 
aallon kognitiiviset käyttäytymisterapiat: Hyväksymis- ja omistautumisterapia 
(HOT/ACT4), Funktionaalisanalyyttinen psykoterapia (FAP) ja Dialektinen 
käyttäytymisterapia (DBT). Näissä interventioissa hyödynnetään psykologisiin 
muutosprosesseihin liittyvää tutkimusta, joka viittaa selvästi siihen, että psy-
kologinen joustavuus, liiallinen tai haitallinen kontrolli ja hallinta, tietoisuus-
taidot ja hyväksyntä ovat tekijöitä, joiden avulla psykologista hyvinvointia voi-
daan lisätä. Kolmannen aallon käyttäytymisterapiat pureutuvat nimenomaan 
ajatteluun (kognitioihin) ja tunteisiin sekä niiden käsittelyyn ja siihen, miten 
ajattelu ja tunteet ovat yhteydessä konkreettisiin tekoihin. Koska näkökulma ei 
ole ongelmalähtöinen tai psykopatologinen, menetelmät soveltuvat hyvin psy-
koterapian lisäksi myös ennaltaehkäisevään toimintaan ja työhön. Esimerkiksi 
hyväksymis- ja omistautumisterapiassa ei ole mielen sairaus -käsitettä. Hyväksy-
mis- ja omistautumisterapia havainnollistaa tätä seuraavasti: ihminen ei ole rikki 
mennyt kone tai laite, jonka mieli pitäisi korjata tai korvata uudella. Sen sijaan 
ajattelukykymme voi aiheuttaa ongelmia kenelle tahansa. Koska olemme kaikki 
ihmisiä ja samaisella ajattelukyvyllä varustettuja, meillä kaikilla on ajattelua, jos-
ta joissakin tilanteissa voi olla huonoja seurauksia, koska ajatuksilla on kiinteä 
yhteys sekä tunteisiimme että toimintaamme.

Hyväksymis- ja omistautumisterapia opettaa hyvinvoinnin kannalta tärkei-
tä taitoja, itselle tärkeiden asioiden (arvojen) selvittämistä sekä niiden tekojen 
tekemistä, jotka vievät kohti sitä, mitä elämässä pitää tärkeänä (arvojen mukai-
set teot). Menetelmät opettavat lisäksi taitoja käsitellä epämiellyttäviä ajatuksia 
ja tuskallisia tunteita siten, että niistä ei olisi huonoja seurauksia. Tärkeä rooli 
on tietoisuustaitojen harjoittamisella, sillä harjoittelu voi muuttaa ajatusten ja 
tunteiden merkitystä. Tietoisuustaito- ja hyväksyntäharjoitusten avulla voidaan 
työskennellä tunteisiin ja ajatuksiin liittyvien esteiden kanssa, jolloin ajatusten 
ja tunteiden vaikutus ja valta omaan itseen voi heikentyä. Omat ajatuksemme 
(esim. itsestämme) ja niihin liittyvät tunteet voivat estää meitä tekemästä ar-
vojemme mukaisia, oman hyvinvoinnin kannalta tärkeitä tekoja. Näihin estee-

4 Hayes, Strohsal & Wilson 1999; Hayes 2004
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nä oleviin ajatuksiin ja tunteisiin pyritään vaikuttamaan erilaisten harjoitusten 
avulla ja sitä kautta heikentämään niiden vaikutusta omaan toimintaamme. 
Tietoisuustaitoharjoitukset ja erilaiset vertauskuvat eli metaforat ovat tällaisia 
harjoituksia.

Hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä on sovellettu muun mu-
assa seuraavilla alueilla: työhyvinvointi, stressi, diabeteksen hoito, tupakoinnin 
lopettaminen, ylipaino, syömishäiriöt, masennus, psykoottiset häiriöt, ahdistus, 
krooninen kipu, epilepsian ja tinnituksen hoito, stigma, traumat, väärinkäyttö-
ongelmat, psykoosi, syöpähoidot, nuorten ja lasten hyvinvointi.5

Hyväksymis- ja omistautumisterapia ja  
sen perusprosessit

Hyväksymis- ja omistautumisterapian perusta on oppimispsykologisessa tut-
kimuksessa ja pohjautuu suurelta osin oppimispsykologiseen teoriaan, suhde-
kehysteoriaan (Relational Frame Theory, RFT), joka on kehitetty kielellisten 
ohjeiden ja sääntöjen vaikutusta selvittävien tutkimusten pohjalta6. Suhdekehys-
teoria auttaa meitä ymmärtämään, miksi esimerkiksi tietoisuustaitojen harjoit-
taminen voi olla hyödyllistä. Suhdekehysteorian mukaan meillä on kyky johtaa 
mielessämme asioiden välisiä suhteita. Esimerkiksi looginen päättely on asioi-
den välisten suhteiden johtamista. Näin esimerkiksi vertailut – joiden voidaan 
ajatella olevan johdettuja suhteita – voivat vaikuttaa minäkäsityksemme eli sii-
hen, mitä ajattelemme itsestämme.

Yksi esimerkki johdetusta suhteesta on seuraava päättelyketju: Muut saavat 
parempaa palautetta kuin minä → minä olen huonompi kuin muut → minä 
olen siis huono. Kyky johtaa mielessämme uusia suhteita, kyky ratkaista on-
gelmia ja kuvitella tai ennakoida tapahtumia on hyvin hyödyllinen taito. Tällä 
erinomaisella kyvyllä on myös kääntöpuoli, joka voi aiheuttaa ongelmia ja kärsi-
mystä. Kykenemme kuvittelemaan ja murehtimaan kaikenlaisia (hirvittäviä) asi-
oita, mitä meille tai muille voisi tapahtua. Tietoisuustaitojen harjoittaminen voi 
kuitenkin auttaa meitä havainnoimaan ajatuksiamme ja kuvitelmiamme. Se voi 

5 Hayes ym. 2006; Powers, Zum Vörde Sive Vörding, & Emmelkamp 2009; Ruiz 2010.
6 Hayes, Barnes-Holmes & Roche, 2001.
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auttaa meitä käsittelemään esimerkiksi murehtimista ja siihen liittyviä tunteita 
rakentavasti. On todennäköistä, että juuri nämä asiat vaikuttavat siihen, että tie-
toisuustaitojen ja niihin läheisesti liittyvien hyväksyntätaitojen harjoittamisella 
on myönteisiä vaikutuksia psykologiseen hyvinvointiin.

Suomessa hyväksymis- ja omistautumisterapian tutkimus on tällä hetkellä 
keskittynyt Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselle, missä kyseisiä peri-
aatteita ja menetelmiä on sovellettu erilaisissa interventioissa tavoitteena lisä-
tä asiakkaan elämänlaatua ja hyvinvointia7. Näissä tutkimuksissa hyvinvointiin 
on pyritty vaikuttamaan toisaalta lisäämällä yksilöllisen motivaatioanalyysin 
kautta henkilön omia toimia hyvinvoinnin edistämiseksi, toisaalta lisäämällä 
esimerkiksi tietoisuustaitoja, joiden avulla hän voi käsitellä toisella tavalla omia 
ajatuksiaan ja tunteitaan. Tietoisuustaitojen avulla voidaan vaikuttaa erityisesti 
ajatuksiin, jotka vaikuttavat tottumusten ja tapojen muuttamiseen. Tietoisuus-
taitojen lisäksi joustavuuteen liittyy muita prosesseja, joilla on kiinteä yhteys 
tietoiseen läsnäoloon. Mallissa pyritään psykologisen joustavuuden lisäämiseen 
kuuden prosessin avulla8. Yksi oleellinen hyväksymis- ja omistautumisterapian 
keskeisistä prosesseista on tietoinen läsnäolo.

Hyväksymis- ja omistautumisterapian  
kuusi perusprosessia

Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuva hoitomalli perustuu kuu-
teen perusprosessiin, jotka yleensä esitellään kuusikulmion muodossa (kuvio 1). 
Kuusikulmio voidaan jakaa karkeasti kahteen pääkomponenttiin, jotka ovat 1) 
käyttäytymisen muutokseen ja aktivointiin tähtäävät prosessit (arvot ja arvojen 
mukaiset teot, tietoinen läsnäolo sekä havainnoiva minä) sekä 2) hyväksyntä- ja 
tietoisuustaitoprosessit (hyväksyntä, mielen kontrollin heikentäminen, tietoi-
nen läsnäolo sekä havainnoiva minä). Hyväksymis- ja omistautumisterapiassa 
työskentely kohdistuu näihin kuuteen prosessiin, joiden avulla lisätään asiak-
kaan psykologista joustavuutta9. Kuusiokulmiosta käy ilmi, että nämä prosessit 

7 Kangasniemi ym. 2013; Kohtala 2009; Kohtala ym., 2013; Lappalainen ym. 2007; Lappa-
lainen ym. 2012; Lappalainen ym. 2013; Lappalainen ym. 2014.

8 Luoma, Hayes & Walser 2007.
9 Hayes ym. 2005.
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ovat kaikki tiiviisti yhteydessä toisiinsa ja ne tukevat toinen toistaan. Prosesseja 
voidaan interventiossa käsitellä missä järjestyksessä tahansa eikä tarkkoja rajo-
ja ole. Työskentely on myös yksilöllistä: kaikkia prosesseja ei tarvitse käsitellä 
jokaisen kohdalla, vaan työskentely kohdistuu erityisesti niihin prosesseihin, 
joissa on kehittämisen tarvetta tai kiinnostusta. Tavoitteena on auttaa elämään 
sellaista elämää, jota todella haluaa elää, itselle tärkeiden asioiden eli arvojen 
mukaisesti. Tietoisuustaitojen harjoittaminen on tärkeä osa tätä prosessia.

Tietoinen läsnäolo
Elä tässä hetkessä.

Hyväksyntä
Hyväksy ajatuksesi ja 
tunteesi – sekä se mitä 
et voi muuttaa.

Arvot
Selvitä mikä on 
Sinulle tärkeää?

Mielen kontrollin 
heikentäminen
Vapaudu mielesi vallasta. 
Et ole yhtä kuin ajatuksesi.

Havainnoiva minä
Terve minäkäsitys: olet tila, 
jossa on tunteita ja ajatuksia 
ja ne muuttuvat alinomaa.

Arvojen 
mukaiset teot
Toimi arvojesi 
mukaan.

Hyväksyntä- ja tietoisuustaito-
prosessit: 
Hyväksyntä, mielen kontrollin 
heikentäminen, tietoinen läsnäolo 
sekä havainnoiva minä

Käyttäytymisen muutokseen ja 
aktivointiin tähtäävät prosessit: 
Arvot ja arvojen mukaiset teot, 
tietoinen läsnäolo sekä havainnoi-
va minä

Kuvio 1
Hyväksymis- ja omistautumisterapian prosessit

Psykologinen 
joustavuus
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Työskentelyyn kuuluu olennaisena osana harjoituksia, joiden avulla pyritään 
vaikuttamaan mainittuihin prosesseihin ja tekemään ymmärrettäväksi sen, mitä 
niillä käytännössä tarkoitetaan. Näitä ovat metaforat eli vertauskuvat sekä ko-
kemukselliset harjoitukset, joiden tarkoituksena on heikentää asiakkaan toimi-
mattomia strategioita, esimerkiksi välttämiskäyttäytymistä sekä liiallista usko-
mista omiin ajatuksiin. Tässä tietoisuustaidoilla on merkittävä rooli. Prosessit 
kuvataan seuraavassa lyhyesti, minkä jälkeen keskitytään erityisesti tietoisuustai-
to- ja hyväksyntäprosesseihin.

Arvot ja arvojen mukaiset teot

Arvoilla tarkoitetaan tässä henkilölle itselleen tärkeitä asioita, joilla on hänelle 
henkilökohtaista merkitystä. Niitä voivat olla esimerkiski perheeseen, lapsiin, 
terveyteen, työhön, vapaa-aikaan, ystäviin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen 
liittyvät asiat. Omien arvojen selventäminen voi olla kenelle tahansa merkityk-
sellistä ja tärkeä osa elämäntapamuutosta. Arvopohdinnassa lähdetään liikkeelle 
siitä, millaista elämää henkilö haluaisi elää tai mihin suuntaan elämässä hän ha-
luasi kulkea. Arvoja verrataankin usein kompassiin, joka näyttää meille suuntaa. 
Arvojen pohdintaan herätellään yleensä kysymyksin ”Mitä minä todella halu-
an elämältä?” ”Mitä valintoja voin tehdä elääkseni sellaista elämää, jota haluan 
elää?” ”Mihin muutoksiin olen valmis sitoutumaan?”

Arvojen tai itselle tärkeiden asioiden selkeyttäminen on tärkeää. Sen lisäksi 
tarvitaan arvojen mukaisia tekoja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tarvitaan teko-
ja, joista on pitkällä aikavälillä hyviä seurauksia. Jos valitsemme jonkun tietyn 
arvon elämän joltakin alueelta, meidän tulee myös tehdä konkreettisia tekoja 
valitsemamme arvon toteuttamiseksi käytännössä. Jos terveys ja hyvinvointi 
ovat arvojamme, niiden tulee näkyä arjessamme konkreettisesti esimerkiksi lii-
kunnan harrastamisena ja terveellisinä ruokatottumuksina. Arvojen mukaiset 
teot voivat myös liittyä ihmissuhteisiin tai muihin elämänalueisiin. Millainen 
vanhempi, kumppani, ystävä tai työtoveri haluaisin olla? Mitä voin käytännössä 
tehdä sen eteen? Miten sitten tietoisuustaidot liittyvät arvojen mukaisiin tekoi-
hin? Tietoisuustaitojen harjoittaminen voi auttaa meitä selventämään itsellem-
me tärkeitä asioita ja niiden harjoittaminen voi poistaa esteitä arvojen mukais-
ten tekojen toteuttamisen tieltä.
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ten tekojen toteuttamisen tieltä.
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Mielen kontrollin heikentäminen ja  
havainnoiva minä

Ajatusten virtaa emme saa pysäytettyä, vaikka haluaisimmekin. Mieli on kuin 
virtaava joki, jossa ajatuksia tulee ja menee kuin lehtiä virrassa. Mielen alitui-
nen häly täyttää pään: se arvostelee, pohtii, tuomitsee, nurisee ja vertailee lak-
kaamatta. Se tuo mieleen jo kauan tapahtuneita asioita tai se murehtii tulevaa 
ja varoittelee asioiden menevän hullusti, jos teet niin tai näin. Päässä on ikään 
kuin kiusanhenki, joka hyökkäilee kimppuun ja arvostelee lakkaamatta. Se ker-
too, ettet ole tarpeeksi hyvä tai että olet luuseri etkä saa mitään aikaiseksi, se 
kertoo, mitä sinun pitäisi tehdä ja millaisia asioita ja ajatuksia sinun kannattaisi 
välttää. Alat uskoa siihen, mitä mielesi sinulle kertoo ja otat ne kirjaimellisesti. 
Uskot että olet ajatuksesi. Hyväksymis- ja omistautumisterapia opettaa oman 
hyvinvoinnin kannalta ”terveempää” näkökulmaa, jossa teemme eron oman it-
semme ja ajatuksiemme välillä: Emme ole yhtä kuin ajatuksemme, vaan meillä 
on ajatuksia ja tunteita. Tämä näkökulma auttaa ajattelemaan selkeämmin, se 
auttaa olemaan läsnä siinä, mitä kulloinkin tekee ja keskittymään siihen, mitä 
tekee. Se kasvattaa tietoisuutta omista valinnoista. Se auttaa näkemään ajatukset 
vain ajatuksina. Omaa toimintaa ohjaavat siten enemmän omat tietoiset valin-
nat eivätkä automaattiset ajatteluprosessit. Mielen kontrollia pyritään hyväksy-
mis- ja omistautumisterapiassa heikentämään erilaisten arkipäivään sovellettavi-
en tai erillisten tietoisuustaitoharjoitusten avulla. Tietoisuustaidot voivat auttaa 
meitä havainnoimaan kaikenlaisia ajatuksia, joita mielemme tuottaa. Niiden 
avulla voimme oppia huomaamaan, miten ajatuksemme ja tunteemme vaikut-
tavat valintoihimme ja toimintaamme.

Hyväksyntä

Hyväksyntäprosessin tarkoituksena on parantaa yksilön halukkuutta hyväksyä 
omat epämiellyttävät tai tuskalliset ajatukset ja tunteet. Psykologinen tutkimus 
viittaa vahvasti siihen, että yksi hyvinvointia heikentävä tekijä on liiallinen vai-
keiden asioiden välttäminen. Välttäminen voi koskea niin konkreettisia tilantei-
ta kuin ajatuksia ja tunteita. On luonnollista, että pyrimme välttämään ajatuksia 
ja tunteita, jotka tekevät kipeää. Liiallinen välttäminen voi kuitenkin johtaa 
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psykologisen kärsimyksen lisääntymiseen. Hyväksymis- ja omistautumisterapi-
an mukaan oman hyvinvoinnin kannalta suotuisampi vaihtoehto on suhtautua 
epämiellyttäviin ajatuksiin siten, että ajatukset otetaan vastaan sellaisina kuin 
ne ilmenevät, tehdään tilaa niille taistelematta niitä vastaan. Hyväksyntä ei ole 
alistumista tai asioiden hyväksymistä hammasta purren. Hyväksyntä on ikään 
kuin kipeän tunteen pitämistä hellästi kämmenellä. Hyväksyntä on sitä, että 
lakkaa taistelemasta kipeää tunnetta vastaan ja laskee aseensa. Tietoisuustaidot 
liittyvät kiinteästi hyväksyntäprosessiin ja tietoisuustaitojen harjoittaminen voi 
auttaa kehittämään hyväksynnän taitoa.

Tietoinen läsnäolo

Oletko koskaan kokenut tunteen, että olet fyysisesti läsnä, mutta mielesi vaelte-
lee muistoissa tai suunnittelee tulevaa? Ajattelukyvyllämme on taipumusta joh-
dattaa meidät pois läsnäolevasta hetkestä. Ajatukset ovat kaikkea muuta kuin 
tässä ja nyt tapahtuvaa toimintaa. Ajatuksemme ovat suunnittelemista, unel-
moimista, tulevaisuuden pelkäämistä, muistamista, muistelemista tai menneen 
murehtimista. Myös erilaiset vertailut itsemme ja muiden välillä ovat ajattelutoi-
mintaa, joka voi johdattaa meidät pois tästä hetkestä. Kun uppoudumme näi-
hin – monesti negatiivisiin – ajatuksiin, kadotamme yhteyden siihen, mitä elä-
mässämme tapahtuu juuri tässä ja nyt, meidän ympärillämme, läheistemme tai 
ystäviemme kanssa. Alamme uskoa siihen, että mielemme suoltamat ajatukset 
ovat totta, jolloin ne alkavat vaikuttaa sekä tunteisiimme että käyttäytymiseem-
me. Huomaamatta alamme elää päämme sisällä – uppoutuneena ahdistaviin 
ajatuksiin ja murehtien mielen maalaamia uhkakuvia, joita itse asiassa ei vält-
tämättä ole olemassakaan. On myös tilanteita, jolloin tarkoituksella haluamme 
paeta tätä hetkeä. Saatamme ajatella: “En halua olla täällä, en kestä tätä tunnetta, 
olisinpa jossakin muualla”. Yritämme tarkoituksellisesti välttää epämiellyttäviä 
tunteitamme. Nämä välttämisyritykset saattavat auttaa hetkellisesti, mutta to-
dellisuudessa ne vain pitkittävät pahaa oloa ja tekevät ongelmista entistä vai-
keampia. Jossakin vaiheessa saatamme havahtua siihen, että elämä on lipunut 
ohitsemme sillä aikaa, kun olemme kamppailleet ajatuksiemme kanssa, eli käyt-
täneet aikamme murehtimiseen ja siitä haaveilemiseen, että olisimme jossakin 
ihan muualla kuin olemme.
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Ajattelukykymme on kaksiteräinen miekka. Siitä on ollut ihmiskunnan 
historiassa suuresti hyötyä. Kognitiiviset kykymme suunnitella, muistaa, luoki-
tella, arvioida ja vertailla ympäristöämme on tehnyt meistä ylivertaisia muihin 
eläinlajeihin verrattuna. Ajattelukykymme ansiosta kykenemme opiskelemaan, 
suunnittelemaan tulevaisuutta ja uraa tai lukemaan tätä tekstiä. Sen avulla voim-
me siirtyä ajassa taaksepäin menneisyyteen tai eteenpäin tulevaisuuteen. Ajat-
telun avulla voimme tuoda menneisyydessä kokemiamme tuskallisia ja kipeitä 
kokemuksia tähän hetkeen ja aiheuttaa itsellemme psyykkistä kärsimystä. Toi-
saalta voimme siirtää itsemme ajattelun avulla tulevaan ja aiheuttaa itsellemme 
pahaa oloa murehtimalla sitä, mitä kauheuksia tulevaisuudessa voisi tapahtua: 
ajattelu voi viedä meidät mennessään. Uppoudumme ajatuksiimme niin, että 
emme kykene havaitsemaan, mitä tässä hetkessä tapahtuu ja mikä toiminta olisi 
oman  hyvinvointimme kannalta edullista. Sen sijaan että eläisimme tässä ja nyt, 
havaiten kaiken sen, mitä ympärillämme tapahtuu, alammekin elää mielessäm-
me pitäen totena sitä, mitä ajattelumme ja mielemme meille syöttää. Saatamme 
jäädä kiinni murehtimiseen: murehdimme kokemiamme vääryyksiä tai muita 
meille tapahtuneita ikäviä asioita, jotka aiheuttavat meille surullisuuden, vihan, 
 häpeän tai muita voimakkaita negatiivisia tunteita. Toisaalta saatamme mieles-
sämme murehtia tulevaa, sitä mikä ei ole vielä tapahtunut. Ajatusten pyörittämi-
nen voi johtaa negatiivisten ajatusten lisääntymiseen ja lisääntyneeseen pahaan 
oloon. Yritykset olla ajattelematta noita negatiivisia ajatuksia voivat puolestaan 
johtaa siihen, että negatiiviset ajatukset lisääntyvät entisestään. Tämän on osoit-
tanut Harvardin psykologian professori Daniel Wegner lukuisissa kokeissaan10.

Tietoisuustaidoissa on kyse siitä, että opimme havaitsemaan mielemme ta-
pahtumia ja sitä, millainen toiminta hyödyttää meitä. Opimme itsetuntemusta. 
Kaikki oppiminen tapahtuu tässä hetkessä. Kaikki se, mitä teemme, joka hetki, 
on itsellemme joko toimivaa tai hyödyllistä tässä hetkessä tai se on oman hyvin-
vointimme kannalta epäedullista. Jos toiminnasta ei ole meille hyötyä, emme 
ehkä havaitse tai huomaa sitä, vaan saatamme tehdä samat virheet yhä uudelleen 
ja uudelleen. Olemme ikään kuin sokeita oman toimintamme seurauksille. Jos 
kykenemme havaitsemaan, toimimmeko juuri nyt, tässä hetkessä, omaa hyvin-
vointia edistävästi tai heikentävästi, on huomattavasti helpompi muuttaa omaa 

10 Wegner & Zanakos 1994.
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toimintaa ja tehdä uusia valintoja, joista on hyötyä. Lisäksi se voi parantaa mo-
tivaatiota tehdä valintoja.

Kukaan meistä ei kuitenkaan kykene olemaan läsnä koko ajan. Kieli ja ajat-
telutoiminta ovat osa ihmisenä olemista ja ihminen on syntymästään saakka 
kieleen ja ajatteluun sidottu – haluaisi hän tai ei. Kielellä on niin paljon etu-
ja ja kielen merkitys nykymaailmassa kasvaa entisestään, joten on mahdotonta 
ikään kuin vääntää katkaisinta ja ”sulkea” kieli ja ajattelu pois. Voimme kuiten-
kin tehdä jotain: voimme harjoitella olemaan tietoisesti läsnä. Tietoista läs-
näoloa harjoittavat hetket auttavat rauhoittumaan, tuovat hyvää oloa ja uutta 
näkökulmaa kiireen keskelle. Arkielämässä on monia hetkiä ja tilanteita, joissa 
ennakoimme tulevaa. Uuvutamme itsemme miettimällä asioita, jotka meidän 
pitäisi tehdä tänään, ensi viikolla, ensi kuussa... Kun tarkoituksella kiinnitämme 
huomiomme käsillä olevaan hetkeen, juuri tässä ja nyt, vapautamme voimam-
me juuri tämänhetkisen tehtävän suorittamiseen. Tietoinen, hyväksyvä läsnäolo 
saavutetaan kiinnittämällä tässä hetkessä huomiota asioihin sellaisina kuin ne 
ovat – ilman että arvostelemme niitä tai otamme kantaa niihin. Otamme nyky-
hetken sellaisena kuin se on eikä sellaisena kuin haluaisimme sen olevan, emme 
murehdi menneitä emmekä kauhistele tulevaisuutta. Kytkemme ikään kuin pois 
automaattiohjauksen – joka meillä on huomaamatta päällä lähes koko ajan – ja 
kohdistamme kaiken huomion siihen, mitä olemme juuri tekemässä, aistien ja 
kokien täydesti sen, mitä teemme. Tietoisen läsnäolon harjoitukset lisäävät itse-
tuntemusta, kärsivällisyyttä ja mielenrauhaa.

Yksi tapa harjoitella tietoista läsnäoloa arjessa on valita jokin askare, joka 
toistuu joka päivä ja tehdä sen vaatimat toimet joka kerralla hyvin tietoisesti, 
tarkkaavaisesti, keskittyneesti ja mahdollisesti hieman hitaammin tai rauhalli-
semmin. Harjoittelu auttaa meitä tunnistamaan, milloin elämme menneissä tai 
tulevissa tapahtumissa – ja milloin taas elämme nykyhetkessä täysin tietoisina 
siitä, mitä olemme tekemässä. Se auttaa havaitsemaan, että voimme elää elä-
mämme enemmän täysipainoisesti, hukkaamatta energiaamme murehtimiseen. 
Arjessa voimme tehdä tietoisuusharjoituksia minkä tahansa askareen tai harras-
tuksen parissa. Voimme kuunnella tietoisesti musiikkia. Voimme syödä tai juoda 
tietoisesti. Voimme siivota, tiskata, hakata halkoja tai lämmittää saunaa tietoi-
sesti. Kannattaa myös harjoitella tietoista läsnäoloa kanssakäymisessä muiden 
kanssa ja antaa täysi huomio keskustelukumppanille – ilman vilkuilua kännyk-
kään. Kun teemme jostakin toimesta tietoisen läsnäolon harjoituksen, voimme 
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havaita, että rutiiniluontoisestakin askareesta voi muodostua aivan uudenlainen 
kokemus.

Omassa arjessa sovellettavien harjoitusten lisäksi tietoisuustaitoja voidaan 
myös harjoitella erilaisten tietoisuustaitoharjoitusten avulla. Voimme aloittaa 
helpoista ja yksinkertaisista harjoituksista ja esimerkiksi opetella havainnoimis-
ta kuuntelemalla ympärillämme esiintyviä ääniä tai istumalla paikallamme pa-
nemalla ainoastaan merkille sitä, mitä ympärillämme tapahtuu. Voimme myös 
harjoitella päivittäin 5–15 minuutin ajan seuraamaan hengitystämme. Harjoi-
tuksen aikana panemme ainoastaan merkille kun hengitys kulkee sisään ja ulos 
ja opettelemme havainnoimista. On olemassa myös lukuisia muita harjoituksia 
tietoisuustaitojen lisäämiseksi, joita löytyy alan kirjallisuudesta. Myös hyväksy-
mis- ja omistautumisterapian suomenkielisistä teoksista löytyy tietoisuustaito- 
ym. kokemuksellisia harjoituksia ja kielikuvia11.

11 Ks. esim. Lappalainen ym. 2008; Hayes & Smith 2008; Pietikäinen 2013.
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Stressinhallinta Jon Kabat-Zinnin 
MBSR-menetelmässä

Mindfulness-Based Stress Reduction -menetelmän (jatkossa MBSR) kehitti 
amerikkalainen professori Jon Kabat-Zinn 1970-luvulla. Häntä voidaan kut-
sua mindfulness-pioneeriksi, joka on tuonut mindfulness-meditaation laa-
jemman yleisön tietoisuuteen. Kyseessä on toimiva itsehoitomenetelmä, jonka 
sertifiointi on meneillään Yhdysvalloissa sekä Euroopassa. Kabat-Zinn perus-
ti Massachusettsin yliopiston lääketieteelliseen kouluun kipuklinikan, jossa 
hoidettiin kroonikkopotilaita, joiden hoitoon yliopistosairaalan keinot eivät 
riittäneet.1 Menetelmän tulokset vakuuttivat ja siitä alkoi MBSR-menetelmän 
maailmanlaajuisesti tieteellinen tutkimus ja käyttö terveydenhoidon tukena. 
Sen hyödyntäminen on sittemmin laajentunut myös muun muassa työelämään 
ja urheiluvalmennukseen. MBSR-menetelmällä hoidetaan nykyisin laajaa jouk-
koa erilaisia kehollisia ja/tai psyykkisiä vaivoja, kuten masennuksen, työstressin, 
uupumuksen ja kipujen aiheuttamia ongelmia2. Sitä hyödyntävät niin psykiatrit, 
terapeutit kuin kivunhoitoon erikoistuneet lääkärit.

MBSR:n pohjalta on luotu myös Mindfulness-Based Cognitive Therapy 
(jatkossa MBCT). MBSR ja MBCT kattavat yhdessä hyvin erilaisten oireiden 

1 Segal, Williams, Teasdale 2013.
2 Ks. esim. Siegel 2007, 17.
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hoidon. MBCT:tä sovelletaan osana terapiaa esimerkiksi uusiutuvan masen-
nuksen ennaltaehkäisyyn ja toistuvan kroonisen masennuksen lievittämiseen. 
Uutta tutkimustietoa menetelmien vaikutuksista on jatkuvasti saatavilla.

Mindfulness – hyväksyvä tietoinen läsnäolo

Hyväksyvä tietoinen läsnäolo on termi, jonka olen luonut vastaamaan englannin-
kielistä mindfulness-sanaa. Nämä kolme suomenkielistä sanaa sisältävät mind-
fulness-termin olennaisen viestin. Minulle on ollut tärkeää avata mindfulness-
termi suomeksi, koska englanninkielistä mindfulness-sanaa käytetään nykyisin 
niin monenlaisissa yhteyksissä, että sanan alkuperäinen merkitys sekä konteksi 
on hämärtynyt.

Kyseessä on kykymme olla läsnä tässä hetkessä, tiedostaa se ja hyväksyä het-
ken kokemus sellaisena kuin se on3. Kokemus on aina juurtunut tähän hetkeen, 
ja on oma valintamme haluammeko elää tätä elämämme hetkeä vai jättää sen 
huomioimatta vähäpätöisenä tai liian tuskallisena.

Hyväksyntä käsitteenä on myös usein väärin ymmärretty mindfulnessin vi-
itekehyksessä. Se ei tarkoita alistumista eikä asioille-ei-voi-tehdä-mitään -asen-
netta, vaan juuri päinvastaista. Se on aktiivista toimintaa. Hyväksyntä on avau-
tumista ja olemista siinä, mitä elämässämme juuri nyt on. Yleensä toimimme 
automaattisesti juuri päinvastoin, sillä evoluution muokkaama sisäänrakennettu 
toimintamallimme pyrkii välttämään tuskaa. Riittää kun huomiomme tämän 
automaation, sillä silloin muutos on jo tapahtunut siksi hetkeksi.4

Kehomieli-yhteys

Hyväksynnän ymmärtämisen lisäksi keskeinen käsite MBSR:ssä on kehomieli-
yhteys eli body-mind. Kehoa ja mieltä ei nähdä toisistaan irrallisina, vaan ne ovat 
saumattomasti yhteydessä toisiinsa. Ne ovat saman asian kaksi eri puolta. Oleel-
lista on kokemuksellinen ymmärrys siitä miten tämä yhteys elää ja rakentuu joka 

3 Kabat-Zinn 1994, 22–23.
4 Kabat-Zinn 1990, 19.
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hetki. Keho vaikuttaa jatkuvasti mieleen ja mieli kehoon. Näin ollen se, miten 
suhtaudumme ja kohtelemme kehoamme, heijastuu siihen, miten mielemme 
toimii. MBSR-menetelmän avulla opimme olemaan läsnä kehossamme ja tässä 
hetkessä. Suhde itseemme ja elämäämme alkaa tällöin muuttua.

Uusilla tutkimusmenetelmillä voidaan havainnollistaa, mitä muutoksia ta-
pahtuu yksilöillä, jotka harjoittavat mindfulness-MBSR-menetelmää. Se, millä 
tavoin hyväksyvä tietoinen läsnäolo vaikuttaa kehomielen kokonaisuuteen on 
erityisesti korostunut viimeaikaisessa kansainvälisessä MBSR-menetelmän tut-
kimuksessa. Hyväksymisen aspektin ymmärtäminen ja korostaminen tulee ole-
elliseksi etenkin, kun MBSR-harjoituksia sovelletaan terapia- sekä hoitotyössä.

Oman kokemuksemme luonnetta voidaan kuvata tavallisessa kielessä ver-
tauksella veden virrasta. Kuvitellaan, että olemme joen rannalla, sivuillamme on 
koivuja, edessämme ranta, vettä ja korkeita aaltoja. Annammeko veden viedä, 
vetääkö virta mukanaan, vai voimmeko jäädä rantaveteen huomioimaan: onpa 
tuulista, onpa kaunista, onpa kylmää. Samaan tapaan kokemuksessa voimme 
kehittää kykyämme tietoisesti valita, menemmekö mukaan totuttuun auto-
maatioon, jota olemme toistaneet ehkä jo satoja kertoja kohdatessamme tietyn 
ihmisen, tilanteen tai tunteen, vai pysähdymmekö hetkeksi havainnoimaan 
tunteidemme virtaa. Voimme kehittää kykyämme valita, annammeko tunteen 
viedä meitä. Viekö virta mukanaan automaattisesti, vai pysähdymmekö havain-
noimaan sitä, mitä juuri nyt on: olenpa minä ärtynyt, iloinen, ristiriitainen, vi-
hainen, rakastunut, hädissäni tai häpeissäni. Tältä tämä tuntuu juuri nyt kehossa 
ja tällaisia ajatuksia liikkuu päässäni. Tällaista hetki hetkeltä pysähtymistä ke-
hon tuntemuksiin, tunteisiin ja ajatuksiin ainakin lyhyen hetken harjoitetaan ja 
opitaan MBSR-menetelmän avulla.

Tekemisen tilasta olemisen tilaan

Arkipäiväinen, normaali tietoisuus tarkoittaa sitä, että mieli automaattisesti si-
irtyy menneeseen tai tulevaisuuteen5. Huomio liukuu pois tästä hetkestä huo-
lehtimaan, arvioimaan, arvottamaan, kyselemään, pelkäämään. Mieli samaistuu 
ajatuksiinsa ja tunteisiinsa, ”minun vihastani”, ”minun ilostani”, ”minun katke-

5 Kabat-Zinn 1994, 25.
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ruudestani”. Tällaista tavanomaista tapaamme reagoida ja samaistua voidaan ku-
tsua tekemisen tilaksi. Se tapahtuu jatkuvasti, aina ja uudestaan. Tästä tilasta ei 
voi päästä eroon niin että se häviäisi. Jo sen kautta, että tiedostamme olevamme 
automaattiohjauksella, olemme kuitenkin taas läsnä tässä hetkessä.

Tekemisen tilan sijaan kehittämme kykyämme olla tässä hetkessä, osallistua 
elämäämme. Siirrymme olemisen tilaan. Se ei tarkoita saamattomuutta tai pas-
siivisuutta, vaan aktiivista olemista. On hämmästyttävää, että kaikki oleellinen 
tulee tällä tavalla tehdyksi. MBSR-harjoitukset johdattavat meidät olemisen 
tilaan, jossa otamme havainnoivan ja ihmettelevän asenteen tähän hetkeen. 
Hyväksyvää tietoista läsnäoloa harjoitetaan mahdollisimman konkreettisesti, 
suuntaamalla huomio yhä uudelleen esimerkiksi kehoon. Hengityksen havain-
noimiseen kohdistuva istumameditaatio on perusharjoitus, jonka avulla tätä 
kykyä opetellaan. Harjoittaminen vaatii säännöllisyyttä, jolloin sen vaikutukset 
näkyvät ihmiselle, joka aidosti haluaa lähteä tutkimaan omaa arkipäivän koke-
mustaan uudella tavalla6.

Hyväksyvä tietoinen läsnäolo on olemisen tila, jossa kehon tuntemukset, eri 
tunnetilat ja ajatukset nähdään jatkuvasti muuttuvina asioina. Opettelemme ole-
maan tarrautumatta mihinkään, mikään ei ole pysyvää, ajatuksemme tulevat ja 
menevät. Hyväksyminen on tässä sitä, että toteamme ajatuksen tai tuntemuksen 
olevan sellainen kuin sen koemme ja aistimme sen kehossa.7 Teemme tietoisen 
siirtymisen ajattelusta aistimiseen. Hyväksyminen tarkoittaa myös pyrkimystä 
kehittää ystävällisyyttä ja uteliaisuutta niin negatiivisia kuin myönteisiä tunte-
muksiamme kohtaan. Voimme todeta: minulla on tällainen raskas, voimallinen 
tai pakahduttava tunne ja tämä tunne on juuri nyt. Tiedämme kokemuksen 
kautta, että kaikki muuttuu. Alamme tuntea myötätuntoa omaa ärtymystämme, 
ahneuttamme, pelokkuuttamme, mustasukkaisuuttamme tai läheisriippuvaista 
rakkauttamme kohtaan. Otamme paikan tässä hetkessä: tältä minusta nyt tun-
tuu. Juuri tässä tulee esiin ero arkipäiväisen elämämme tavanomaisen tavan olla 
ja hyväksyvän tietoisen läsnäolon näkökulmien välillä.

Arkipäivässä samaistumme kehoomme ja mieleemme. Luulemme, että ke-
hon tuntemukset, tunteemme, ajatuksemme ovat pysyviä, emme kykene havain-
noimaan niitä.

6 Segal ym. 2013, 79.
7 Kabat-Zinn 1994, 65–66.



100 leena pennanen

Olemisen tila sisältää tietoisuuden siitä, mitä tapahtuu kehossa, ajatuksissa 
ja tunteissa tässä hetkessä. Hyväksyvä oleminen viittaa tunnetasolla tapahtu-
vaan arvostukseen (engl. heartfulness). Tämä merkitsee hyväksyntää, lempeyttä 
omaa kokemustaan kohtaan. Annamme tilaa myös epämiellyttäville tunteille, 
jolloin niiden kanssa oleminen helpottuu.

Meidän ei tulisi kieltää omaa kokemusmaailmaamme. Arjen tekemisen 
tilassa tapahtuu kuitenkin helposti yllä kuvattu automaatio, jonka myötä py-
rimme välttämään kärsimystä. Jos tulemme loukatuiksi, saatamme reagoida eri 
tavoin - mennä lukkoon, vihastua, toimia aggressiivisesti tai paeta tilannetta 
vaikkapa kännykän sisältöjen tutkimiseen. Mindfulness-ajattelun mukaan ky-
seessä on paradoksi, jossa kärsimyksen välttäminen vain kasvattaa kärsimystä. 
Voimme päästä eroon tuskan välttämisen ja sen kasvattamisen kierteestä mu-
uttamalla opittuja reagointitapojamme. Tämä saa tukea esimerkiksi psykolo-
gian tutkimustuloksista. Voimme elää täysipainoisesti vaikka tunnemme vai-
keita ja tuskallisia tunteita8. Tämä tapahtuu omaksumalla hyväksyvän tietoisen 
asenteen, jota kehitämme meditaatioharjoituksissa. Näin opimme lähestymään 
myös arkipäivässä tunteita ja kokemuksia uteliaina, hyväksyen ja jopa toteamalla 
kuinka mielenkiintoisia ne ovat.

MBSR-menetelmän meditaatioharjoitteet

MBSR-menetelmässä on kolme eri meditaatioharjoitusta: kehomeditaatio, istu-
mameditaatio ja mindfulness-jooga. Jokainen harjoitus kehittää hyväksyvää tie-
toista läsnäoloa havainnoimalla nykyhetkeä.9 Automaatio eli tekemisen tila vie 
meidät jatkuvasti pois tulevaan ja menneeseen, mutta harjoituksessa palaamme 
aina uudestaan tähän hetkeen. Harjoitamme mielen ja kehon tuntemusten hy-
väksymistä sellaisena kuin ne kunakin hetkenä ovat. Asettumalla harjoitukseen, 
tähän kehoon, hengitykseen, tunteisiin ja ajatuksiin uteliaana sille mitä tietoisu-
utemme nousee, vaikutamme suoraan positiivisesti kehomieleen.

8 Brach 2003, 4.
9 Teoksessaan Olet jo perillä (1994) Kabat-Zinn luettelee joukon erilaisia MBSR- harjoituksen 

variaatioita.
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gian tutkimustuloksista. Voimme elää täysipainoisesti vaikka tunnemme vai-
keita ja tuskallisia tunteita8. Tämä tapahtuu omaksumalla hyväksyvän tietoisen 
asenteen, jota kehitämme meditaatioharjoituksissa. Näin opimme lähestymään 
myös arkipäivässä tunteita ja kokemuksia uteliaina, hyväksyen ja jopa toteamalla 
kuinka mielenkiintoisia ne ovat.

MBSR-menetelmän meditaatioharjoitteet

MBSR-menetelmässä on kolme eri meditaatioharjoitusta: kehomeditaatio, istu-
mameditaatio ja mindfulness-jooga. Jokainen harjoitus kehittää hyväksyvää tie-
toista läsnäoloa havainnoimalla nykyhetkeä.9 Automaatio eli tekemisen tila vie 
meidät jatkuvasti pois tulevaan ja menneeseen, mutta harjoituksessa palaamme 
aina uudestaan tähän hetkeen. Harjoitamme mielen ja kehon tuntemusten hy-
väksymistä sellaisena kuin ne kunakin hetkenä ovat. Asettumalla harjoitukseen, 
tähän kehoon, hengitykseen, tunteisiin ja ajatuksiin uteliaana sille mitä tietoisu-
utemme nousee, vaikutamme suoraan positiivisesti kehomieleen.

8 Brach 2003, 4.
9 Teoksessaan Olet jo perillä (1994) Kabat-Zinn luettelee joukon erilaisia MBSR- harjoituksen 
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Hyväksyvän tietoisen läsnäolon meditaatioharjoitukset ovat yksinkertaisia, 
mutta harjoittaminen itsessään ei ole välttämättä helppoa. Meitä ei huvita tai 
tunnemme harjoittamisen vaikeaksi. Tässä kohtaaa asiantuntevan mindfulness-
ohjaajan apu on välttämätön. Jon Kabat-Zinn on korostanut, että tunteiden ja 
tämän hetken kohtaamisessa on tärkeää kokemuksellisesti ymmärtää nimeno-
maan harjoituksen hyväksyvä puoli, jossa suhtaudutaan avoimesti myös kipeisi-
in, haavoittuneisiin ja kaoottisiin tunteisiin. Tämä on olennainen osa erityisesti 
hyödynnettäessä meditaatioharjoituksia terapiatyössä.

MBSR-menetelmää sovelletaan hyvinkin vaikeisiin inhimillisen kärsi-
myksen alueisiin, kuten masennuksen, ahdistuksen, paniikkihäiriöiden ja jopa 
kivun hoitoon. Kroonisen kivun hoidossa on aluksi vaikeaa harjoittaa huomi-
on viemistä kohti kipeää kehon kohtaa uteliaana ja kiinnostuneena. Kuitenkin 
juuri tällä tavoin kokemuksemme kivusta ja suhtautumisemme siihen muuttuu 
radikaalisti.10

Työssä jaksamiseen voi liittyä sinnittelyä ja häpeää omasta riittämättömyy-
destä. Ihminen saattaa kokea, ettei hän saisi olla stressaantunut. Stressissä ja uu-
pumuksessa ihminen huolehtii ja arvioi, jolloin syntyy ajatuksia kuten ”en ole 
hyvä”, ”ei onnistu”, ”keho prakaa”, ”sekoan täysin”. Niin kauan kuin taistelemme 
näitä ajatuksia ja tunteita vastaan, jäämme niihin kiinni. Häpeän ja riittämät-
tömyyden tunteet kohtaamalla, vaikka vain lyhyen hetken, esimerkiksi tämän 
sisäänhengityksen ajan aina uudestaan, ne alkavat muuttua ja pehmentyä. Jo-
kainen tällainen hetki, jolloin annamme näiden tunteiden ja ajatusten vain olla 
reagoimatta niihin, on tärkeä. Tässä pätee totuus: pienistä puroista syntyy iso 
virta. Toistettuna meditaatioharjoitus alkaa tehota piintyneisiinkin tapoihim-
me. Harjoitamme lempeästi, mutta päättäväisesti tuoden huomion aina uude-
staan siihen mitä on.

Kun ihminen kykenee arjessa useammin siirtymään mielensä sisällä vellovi-
sta ajatuksista ja tunteista takaisin kehoon ja viipymään kokemuksessa ainakin 
muutaman hengenvedon ajan, hän katkaisee hetkeksi automaaattisen tekemisen 
tilan. Keho tarjoaa ankkurin, jossa voi olla ja havaita mitä ajatuksia ja tunteita 
ilmenee. Kehotietoinen lähtökohta, jossa sekä tietoisuus tästä hetkestä että sen 
hyväksyminen ovat tasapainossa tarjoaa terapiatyölle aivan uusia lähtökohtia.

10 Ks. Roberts ja Crowell tässä teoksessa.
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Kabat-Zinn kehottaa laittamaan ”tervetuloa-maton” kokemustemme eteen 
ja olemaan läsnä elämämme joka hetkessä niin hyvin kuin voimme11. Pelkkä ai-
komus tästä auttaa meitä muistamaan niin miellyttävissä kuin epämiellyttävissä-
kin hetkissä läsnäoloa hengityksessä ja kehossa.

Seuraavassa esimerkki siitä, millainen istumameditaatioharjoitus voi yksin-
kertaisimmillaan olla. Harjoituksen voi aloittaa 5–15 minuutin jaksoissa ja laa-
jentaa vähitellen esim. puoleen tuntiin:

Asetu mahdollisimman mukavaan istuma-asentoon ja anna pakaroiden 
painua alustaa vasten. Anna selkäsi ojentua pehmeästi ja anna hartioiden soljua 
alaspäin. Anna käsien levätä rentoina sylissä, tai jos istut tuolilla, sen käsinojil-
la. Voit pitää silmät suljettuina tai antaa niiden sulkeutua silloin, kun tuntuu 
hyvältä. Anna hengityksen virrata. Anna mielesi asettua hengitykseen, vieden 
huomio aina uudestaan hengitykseen ja tunne, aisti miten vatsa kohoaa kun 
hengität sisään ja laskeutuu kun hengität ulos. Seuraa helposti ja vaivattoma-
sti sisään- ja uloshengitystä. On aivan normaalia, että mieli harhailee muualle 
monta kertaa, yhä uudestaan ja uudestaan. Aina kun huomaat, että mielesi on 
taas jossain muualla, voit jopa onnitella itseäsi, normaalin harmittelun sijaan. 
Vie huomio kuitenkin lempeästi aina uudestaan hengitykseen. Tee se mahdolli-
simman luonnollisesti ja yksinkertaisesti. Lopeta harjoitus vähitellen - venyttele 
hiukan.

Mindfulness hoitotyössä

Mindfulness-harjoittamisen ottamisessa osaksi hoitotyötä korostuu MBSR-
ohjaajan ammattitaito. Pätevyyteen vaikuttavat monet tekijät. Ennen kaikkea 
on tärkeää, että mindfulness-ohjaajalla on itsellään vuosien tai vuosikymmenten 
vankka kokemus mindfulness-MBSR-harjoittamisesta. Mindfulness-ohjaajalta 
vaaditaan omakohtaista kokemusta ja ymmärtämystä siitä, mitä elämän heitel-
lessä tarkoittaa lempeä asettuminen ja oleminen itseensä ystävällisesti suhtau-
tuen ja tietäen kuinka todella vaikeaa se toisinaan on. Kabat-Zinniä siteeraten: 
”Emme voi vaatia ohjattavilta yhtään sen enempää kuin mihin itse olemme val-
miita”.

11 Kabat-Zinn 2004.
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Heidi Roberts ja Doug Crowell

Kivuntutkimus ja mindfulness

Krooninen kipu ja tietoisuustaidot

Tutkimme kroonisen kivun ja mielen sisäisten prosessien leikkauspisteitä. Niin 
sanottu transdiagnostinen lähestymistapa tekee tietoisuustaitojen ja tarkkaavai-
suusharjoitteiden hyödyntämisestä luontevaa kroonisen kivun ja siihen liittyvän 
emotionaalisen kärsimyksen hoidossa. Tarkastelemme erityisesti kroonista ki-
pua ja siihen liittyvää emotionaalista kärsimystä sekä kivun hoitoa tietoisuus-
taitojen avulla.

Krooninen kipu yhteiskunnallisena ongelmana

Krooninen kipu on merkittävä terveydellinen ongelma, joka koskettaa yksilöä 
ja yhteiskuntaa laaja-alaisesti. Se on yhteydessä lukuisiin liitännäissairauksiin ja 
yksilön elämänlaadullisiin tekijöihin kuten työkyvyn heikkenemiseen. Krooni-
nen kipu aiheuttaa myös merkittäviä suoria ja epäsuoria kustannuksia yksilö- ja 
yhteiskuntatasolla. Esimerkiksi amerikkalainen veronmaksaja osallistuu vuo-
sittain kroonisen kivun hoitoon 20 000 dollarilla.1 Vuonna 2011 ainakin 116 

1 Institute of Medicine of the National Academies 2011.
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kiVuntutkiMus ja Mindfulness 105

miljoonaa amerikkalaista kärsi kroonisen kivun oireista.2 Australiassa prosentit 
vaihtelevat 17–20% välillä,3 Kanadassa kivusta kärsiviä on muutaman prosentin 
vähemmän ja Ruotsissa taas hieman enemmän, 23.9%.4

Mäntyselän (1998-2000) tutkimuksissa kivun todettiin olevan syynä 
yli 41% yleislääkärin vastaanotoista Suomessa.5 Mini-Suomi -tutkimuksessa 
(1978–1980) puolestaan todettiin yli miljoonalla suomalaisella olevan jokin 
pitkäaikainen tuki- ja liikuntaelinten sairaus, ja lähes 600 000:n kohdalla se ai-
heutti toiminnallista haittaa. Maailmanlaajuisesti arviolta 1,5 miljardia ihmistä 
kärsii kroonisesta kivusta6 ja 3-4.5% maailman kansalaisista kärsii neuropaatti-
sesta kivusta, jota on erityisen haastava hoitaa.

Kipua on vaikea määritellä

Kivun moniulotteisuus tulee esiin sen määrittelyssä. IASP (International Asso-
ciation for the Study of Pain) kuvaa kipua vapaasti suomennettuna epämiellyt-
täväksi aistimukseksi ja tunnepitoiseksi kokemukseksi joka liittyy todelliseen tai 
mahdolliseen kudosvaurioon, tai kokemukseen jota kuvaillaan vauriotermino-
logialla.

Ortopedi Don Ranney määrittelee kipuun liittyvää kognitiivista prosessia. 
Ranneyn mukaan kipu on ennen kaikkea kokemuksellinen tila, joka ei rajoitu 
yksittäiseen tuntemukseen. Kipu pitää sisällään fyysisen osatekijän eli pelkiste-
tyimmillään pääte-elimen herkistymisen kemiallisille muutoksille, sekä mielen 
sisäisen prosessoinnin eli tulkinnan näiden muutosten uhkaavuudesta. Koke-
mus on ihmiselle todellinen riippumatta siitä, liittyykö tapahtumaan tulkinta-
hetkellä tai sitä ennen todellista vaaratekijää.7

Ajattelulla on merkittävä rooli kivun tunnekokemuksessa. Esimerkiksi ikä, 
sukupuoli, kulttuuri ja henkilökohtainen elämänhistoria toimivat ajattelun 
taustavaikuttajina. Kognitiiviseen prosessiin liittyy puolestaan vaste sekä käy-

2 Institute of Medicine of the National Academies 2011.
3 Blyth ym. 2001.
4 Bergman ym. 2001.
5 Airaksinen & Kouri 2007.
6 Global Industry Analysts 2011.
7 Ranney 1996.
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töksen- että tunteen tasolla. Kärsimyksen voidaan myös katsoa olevan seurausta 
siitä tulkinnasta, joka annetaan kivun kokemukselle.8

On tärkeää huomata, että vaikka kärsimys ja kipu liitetään toisiinsa, ne 
eivät ole synonyymejä. Kivun tuntemuksesta huolimatta ihminen voi mieltää 
esimerkiksi synnytyksen positiiviseksi kokemukseksi. Samaan tapaan itse tuote-
tun fyysisen kivun, kuten viiltelyn, voidaan joskus kokea helpottavan alla olevaa 
emotionaalista tuskaa.

Kivulla ja tunteilla on yhtenevä neuroanatominen pinta-ala, joka on to-
dennettavissa aivojen rakenteellisella ja toiminnallisella tasolla. Muun muassa 
aivojen limbinen systeemi ja prefrontaali cortex aktivoituvat sekä fyysisen että 
psyykkisen kärsimyksen käsittelyssä.

Siinä missä akuutti kipu viestii mahdollisesta kudosvauriosta ja kestää raja-
tun ajan, krooninen kipu on pitkäkestoista ja löydökset kudostasolla ovat vähäi-
set tai niitä ei ole havaittavissa. Akuutti kipu reagoi kroonista kipua suotuisam-
min perinteisille lääketieteellisille hoitomuodoille ja hoitovaste lääkitykselle on 
yleensä hyvä.

Kroonisen kivun taustalta voi löytyä monisäikeinen tapahtumaketju, joka 
tekee kivun hoidosta ja siihen sopeutumisesta haasteellista. Kivun aiheuttajana 
voi olla yksittäinen tapahtuma, kuten tapaturma tai infektio, tai se voi olla seu-
rausta pitkäkestoisesta sairaudesta tai oireyhtymästä. Varsin usein krooniselle 
kivulle ei löydy yksiselitteistä syytä, mistä syystä perinteistä kivun täsmähoitoa 
ei voida toteuttaa.

Krooniseen kipuun liittyy useita haasteita

Krooninen kipu voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: nosiseptiseen kipuun, neu-
ropaattiseen kipuun ja kipuoireyhtymään. Perinteiset lääketieteelliset hoito-
muodot eivät ole usein riittävän tehokkaita erityisesti neuropaattisen kivun ja 
kipuoireyhtymän hoidossa.

Englannissa tehdyn tutkimuksen mukaan diabeteksen aiheuttamasta vai-
keahoitoisesta ääreishermovaurion kivusta kärsii jopa 32.1 % tyypin II diabeeti-

8 Kokki 2014. 
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koista.9 Neuropaattisessa kivussa hermoston muutosten seurauksena tuntoaisti 
ei toimi normaalisti, vaan aiemmin kivuton ärsyke, kuten kosketus, voi aiheuttaa 
voimakkaan kiputuntemuksen. Ongelmallista on, että herkistymistä kivulle voi 
tapahtua jopa ilman ärsykettä ja kipu jää näin ikään kuin “päälle”.10

Kroonisessa kipuoireyhtymässä selkeitä kudos- tai hermovaurioita ei havai-
ta. Potilailla saattaa olla keskushermoston välittäjäainemekanismeissa saman-
tyyppisiä muutoksia kuin depressiopotilailla, mistä syystä lääkitystä suunnataan 
samalla tavalla kuin masennuksessa. On huomattava, että kaikki depressiolääk-
keet eivät sovellu kivun hoitoon ja lääkemäärät poikkeavat tavallisesti depressi-
on hoitokäytännöstä.11

Kansainvälisten tutkimusten mukaan krooninen kipu koskettaa naisia use-
ammin kuin miehiä.12 Tilastollista eroa voivat selittää muun muassa fyysiset 
eroavaisuudet kuten anatomiset ja hormonaaliset tekijät, mutta myös erilainen 
psyykkinen tapa käsitellä kipua.

Krooniseen kipuun liittyy lukuisia oheistekijöitä, jotka heikentävät ihmi-
sen elämänlaatua. Esimerkiksi väsymys, unettomuus ja painonlasku kuormitta-
vat kroonisesta kivusta kärsivää huomattavan usein. Jopa 20 % amerikkalaisista 
kertoo nukkuvansa kivun takia huonosti vähintään muutamana yönä viikossa.13

Siinä missä akuutin kivun hoidossa usein riittää kipua aiheuttavaan tekijään 
puuttuminen, kroonisen kivun hoidossa tämä ei riitä. Tällöin ihmisen psyko-
sosiaalisen tilanteen rooli korostuu. Tavallisesti hoidon tärkein tavoite onkin 
sopeutuminen elämään kivun kanssa. Tässä niinsanotussa kipukuntouksessa 
psykoterapeuttiset lähestymistavat korostuvat.

Amerikan kipusäätiö (American Pain Foundation) kartoitti 2006 toteute-
tussa tutkimuksessa kroonisen kivun vaikutusta 303 potilaan elämänlaatuun. 
Potilaat olivat lääkärin hoidossa ja opioidilääkityksellä. Opioidit ovat keskus-
hermostoon vaikuttavia lääkkeitä, joita Suomessa käytetään vaikeahoitoisen ki-
vun yhteydessä. Yli puolet haastatelluista koki, että he hallitsivat kipuaan vain 
vähän tai eivät ollenkaan. Vastanneista 60% kertoi intensiivisistä kipupiikeistä 

9 Young ym. 1993.
10 Ellonen 2004.
11 Ellonen 2004.
12 Institute of Medicine of the National Academies 2011.
13 National Sleep Foundation 2000.
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päivittäin sekä näiden merkittävästä elämänlaatua heikentävästä vaikutuksesta. 
Potilaista 59% raportoi kivun heikentäneen heidän kykyään nauttia elämästä, 
77% vastanneista esiintyi masennuksen oireita ja lähes yhtä useasti keskittymis-
vaikeuksia. Niin ikään jopa 86% oli univaikeuksia. Elämänlaadulliset tekijät 
sekä psykiatriset liitännäissairaudet johtavat usein siihen, että sairauden tai oi-
reiden hoito hajaantuu eri hoidollisiin yksikköihin ja pahimmillaan potilas ko-
kee elämänhallintansa heikkenevän monella eri elämän osa-alueella yhtä aikaa.

Kivunhallinta, keskeinen osa kivun hoitoa

Kivusta kärsivän ihmisen omat käsitykset kivusta ja sen vaikutuksista ovat mer-
kittäviä kivunhallinnassa. Kivusta kärsivän ihmisen huolet ja pelot liittyvät pait-
si kipuun itseensä, myös siihen miten hän ymmärtää elämänsä kokonaisuuden. 
Ahdistusta voivat tuottaa kysymykset kivun ennusteesta, jatkuvuudesta tai sen 
kontrolloitavuudesta. Syövän aiheuttamien kipujen yhteydessä huolena ovat 
elämänhallinta ja mahdollinen kuolema. Työkyvyttömyyteen, taloudelliseen 
muutokseen, avuttomuuteen tai kehon kuvan muutokseen liittyvät pelot ovat 
tavallisia samoin kuin turhautuminen hoidon tuloksiin ja sairauden jatkuvuu-
teen.

Välttämiskäyttäytyminen vahvistuu pelon ja negatiivisten ajatusten lisään-
tyessä.14 Ihmisen liittäessä kipuun sen uhkaavuutta ja vaarallisuutta korostavia 
uskomuksia, hänen pelkonsa vahvistuvat. Fyysiset oireet, kuten lisääntynyt ve-
ren virtaus, syketiheys ja lihasjännitys, saattavat vahvistaa alkuperäistä kivun ko-
kemusta ja vahvistaa pelkoa sekä negatiivista uskomusta toiminnan kivuliaisuu-
desta.15 Ihminen alkaa välttää toimintoja, joiden hän uskoo tuottavan kipua ja 
hän alkaa kiinnittää liiallista huomiota oireisiin. Toiminnallisuuden vähenemi-
nen voi johtaa heikentyneeseen toimintakykyyn, elämänlaadun heikkenemiseen 
ja psykiatrisiin liitännäissairauksiin kuten masennukseen ja ahdistuneisuuteen.

Erilaiset pelon ohjaamat ajatukset voivat osoittautua jopa enemmän kär-
simystä tuottaviksi kuin itse kivun lähde. Wingate Institute of Neurogastroen-

14 Vlaeyen & Linton 2000.
15 Norton & Asmundson 2003.
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14 Vlaeyen & Linton 2000.
15 Norton & Asmundson 2003.
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terologyn tutkija Steven J. Coen toteaa, että voimakkaat ennakoivat odotukset 
(ajatukset) kivusta voivat vaikeuttaa itse kivusta selviytymistä. Hänen mukaansa 
olisi tärkeää, että kivun hoidosta vastaava lääkäri kiinnittäisi huomiota asiak-
kaan kokemusmaailmaan määritellessään hoitoa. Asianmukainen tuki mielen 
sisäisten prosessien säätelyssä voi osoittautua merkittäväksi toimintakyvyn yl-
läpitämisessä.

Haavoittuvuusmallit selittävät kivun yksilöllistä  
kokemusta

Kolmiosainen haavoittuvuusmallin mukaan kärsimys on yhteydessä yksilön ai-
nutlaatuiseen biologiseen ja psykologiseen haavoittuvuuteen. Psykologinen haa-
voittuvuus johtuu varhaisista kokemuksista, jotka koskevat yllättävien tapahtu-
mien hallitsemattomuutta. Ne heijastavat ihmisen sisäistettyä käsitystä tämän 
autonomiasta; kyvystä vaikuttaa häneen itseensä liittyvissä asioissa. Spesifinen 
psykologinen haavoittuvuus tarkoittaa oppimistapahtumaa, jossa henkilö on 
ehdollistunut liittämään ahdistuksen tiettyihin tilanteisiin.16 Esimerkiksi sarja 
negatiivisia kokemuksia voi muuttaa ihmisen kokemuksen jostakin kivuttomas-
ta tapahtumasta kivuliaaksi.

Jaetun haavoittuvuuden malli yhdistää ahdistusherkkyyden ja korostuneen 
kivun kokemuksen. Ahdistusherkkyys näyttäisi synnyttävän tai lisäävän kivun 
yhteydessä esiintyvää pelkoa. Ahdistusherkän ihmisen altistuessa traumaatti-
selle stressille ja/tai kivulle, hän reagoi keskimääräistä herkemmin tilanteeseen 
pelon tunteella, mikä puolestaan vahvistaa kivun emotionaalista kärsimystä.17 
Kipuun liittyvä kärsimys on vakava ilmiö, sillä kroonisessa kivussa itsemurhayri-
tyksen riski kasvaa merkittävästi. Krooniset kipupotilaat tekevät jopa 2-3 kertaa 
enemmän itsemurhia kuin väestö keskimäärin.

Eri tutkimusten mukaan jopa 75–77% kroonisista kipupotilaista kärsii ma-
sennusoireista. Krooniseen neuropaattiseen kipuun liittyy enemmän psykiatri-
sia haasteita kuin helpommin hoidettavaan nosiseptiseen kipuun. Masennuksen 

16 Keane & Barlow 2002.
17 Sharp & Harvey 2001.
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ohella ahdistuneisuus on yleinen krooniseen kipuun liittyvä psykiatrinen oire. 
Yleisimmin ahdistuneisuus ilmenee sopeutumishäiriönä, traumaperäisenä stres-
sihäiriönä ja paniikkihäiriönä. Kroonisen kivun pitkittyessä päihteiden ja lääk-
keiden väärinkäyttö yleistyy. Päihteillä pyritään itselääkitsemään suoraan kipua 
tai siihen liittyvää kärsimystä.

Kroonisista kipupotilaista 31–59% persoonallisuushäiriön diagnoosi. 
Persoonallisuushäiriö voi tehdä kognitiivisesta ja emotionaalisesta käsittelystä 
erityisen haastavaa potilaalle. Niin ikään kipupotilaista 9.5%–50% on saman-
aikaisesti traumaperäinen stressihäiriö (PTSD), mikä puolestaan laajentaa hoi-
dollisia vaatimuksia.

Ylivalppaus kaventaa huomion kärsimykseen

Vastavuoroinen malli selittää kivun ja traumanjälkeisen stressihäiriön (post-
traumatic stress disorder, PTSD) toisiaan vahvistavan vuorovaikutuksen. Kivun 
kokemus aktivoi traumaan liittyviä häiritseviä ajatuksia, uskomuksia sekä muis-
toja ja nämä korostavat kipukokemusta. Kipua ennakoiva fyysinen valpastumi-
nen voi lisätä kehon tuntemuksia, kuten lihasjännitystä, jotka saatetaan tulkita 
kipukokemukseksi.18 Vastavuoroisen mallin mukaan ihminen toimii fyysisesti ja 
henkisesti ylivalpastuneessa tilassa. Ylivalpastuneisuuteen liittyvällä välttämis-
käyttäytymisellä pyritään sopeutumaan stressiin. Välttämisen avulla halutaan 
myös lieventää kipu- kokemusta ja traumamuiston aktivoitumista.

Fyysisen aktivaation ohella ylivalpastuneessa tilassa kognitiiviset toiminnot 
terästäytyvät; tarkkaavaisuus suuntautuu uhkaavien ajatusten, muistojen sekä 
kipuärsykkeiden havainnointiin ja mielessä pitämiseen. Kapeutuneella ja vali-
koituneella tarkkaavaisuudella pyritään ennakoimaan ja vähentämään kärsimys-
tä. Todellisuudessa se kuitenkin ylläpitää stressiä ja vahvistaa ylivalppautta. Vä-
symys ja uupumus yhdessä masennuksen tai ahdistuksen kanssa voivat ylläpitää 
ja edistää ylivalppauden ilmaantumista.

18 Norton & Asmundson 2003.
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Altistushoidossa laajennetaan tarkkaavaisuutta

Kipu ja PTSD saattavat heikentää ihmisen kykyä käyttää normaaleja, sopeu-
tumista mielekkäästi edistäviä puolustuskeinoja. Kivun kokemukseen liittyvä 
merkityksenanto, tunteet, toimintatavat ja yksilöllinen ahdistusherkkyys vai-
kuttavat siihen, mitkä viestit koetaan uhkaaviksi ja kuinka herkästi. Koska ki-
pupotilaista 9.5%–50%:lla on samanaikaisesti traumaperäinen stressihäiriö, on 
hoidossa mielekästä mallintaa välttämiskäyttäytymisen ja erilaisten uhkakuvien 
yhteyttä ja niiden merkitystä emotionaalisen ja fyysisen hyvinvoinnin sekä toi-
mintakyvyn kannalta.

Kroonisen kivun ja PTSD:n hoidossa tehokkainta on yhdistää altistus-
hoito osaksi kognitiivis-behavioraalista terapiaa. Altistushoidossa kohdataan 
asteittain sekä mielen sisäisiä että ulkoisia, uhkaavaksi koettuja viestejä tai ti-
lanteita. Tärkeää altistuksessa on tarkkaavaisuuden siirtäminen uhkakeskeisestä 
ja kaventuneesta havainnoinnista laaja-alaiseen aisti-informaation huomioimi-
seen. Asteittaisen altistuksen seurauksena pyritään sammuttamaan pelon tai 
ahdistuksen laukaisemia ja sopeutumista häiritseviä fyysisiä, kognitiivisia sekä 
toiminnallisia vasteita.

Adrian Wellsin kehittämä teoria kognitiivisesta tarkkaavaisuushäiriöstä 
(CAS, Cognitive attentional syndrome)19 selittää valikoidun tai kaventuneen 
tarkkaavaisuuden kognitiivista tapahtumasarjaa. Kognitiivisella tarkkaavaisuus-
häiriöllä selitetään eri emotionaalisten häiriöiden syntyä ja ylläpitoa (transdiag-
nostinen lähestymistapa). CAS:n mukaan eri emotionaalisten sairauksien taus-
talla on samankaltainen mekanismi, joka perustuu tietynlaisten ajattelutapojen 
ja niihin liittyvien uskomusten valikoitumiseen, ylläpitämiseen tai välttämiseen. 
Tämä häiriöprosessi tuottaa, vahvistaa ja ylläpitää erilaisia emotionaalisen kär-
simyksen muotoja.

Ajattelutavat, jotka vahvistavat huolia ja uhkakuvia, ovat esimerkkejä häi-
riintyneestä tarkkaavaisuusprosessista. Nämä ajattelumallit ovat yhteydessä dep-
ression oireisiin, univaikeuksiin ja lisääntyneeseen ahdistuneisuuteen. Ihminen 
voi pyrkiä sopeutumaan uhkaavaan viestiin myös välttämällä uhan prosessoin-
tia. Välttämiseen voi liittyä kärsimystä tukahduttavaa toimintaa kuten päihtei-
den väärinkäyttöä.

19 Wells 2009.
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Krooninen kipu ja kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia syntyi pitkälti amerikkalaisen psykiatri Aaron 
T. Beckin ja psykologi Albert Elliksen 1960-luvulla tekemän työn tuloksena. 
Kognitiivinen terapia kuuluu laajempaan, taustateorioiltaan vaihtelevaan CBT- 
(kognitiivis-behavioraaliseen) perheeseen. Useat eri CBT- muodot nauttivat 
joko hyvästä tai kohtuullisesta näytön asteesta muun muassa masennuksen ja 
yleisen ahdistuneisuuden sekä PTSD:n hoidossa.20 Uusimmista tämän alueen 
terapiasuuntauksista käytetään yleisesti nimeä kolmannen aallon kognitiiviset 
käyttäytymisterapiat. Kolmannen aallon terapioille yhteistä on tietoisuus- ja 
tarkkaavaisuustaitojen (mindfulness) käyttäminen keskeisenä osana terapiaa.

 Tietoisuustaitoihin nojautuva kognitiivinen terapia (Mindfulness Based 
Cognitive Therapy, MBCT) on käytetty esimerkiksi kroonisen masennuksen 
hoidossa.21 Tässä hoitomuodossa yksilön ajatuksia, tunteita ja kehollisia koke-
muksia tarkastellaan kutakin erikseen ja näitä taitoja opetetaan asiakkaalle me-
ditatiivisten työvälineiden avulla.

Toinen pioneeri tietoisuustaitojen käytössä on Dialektinen käyttäytymis-
terapia (DKT) Tämä hoitomuoto on osoittautunut tehokkaaksi rajatilapersoo-
nallisuushäiriöiden hoidossa,22 masennuksessa ja syömishäiriöiden hoidossa.23 
DKT:a on myös sovellettu kroonisen kivun hoitoon. Tutkimusta hoidon tulok-
sellisuudesta on kertynyt alustavasti.

Alusta lähtien kognitiivinen terapia on keskittynyt asiakkaan oireiden lie-
ventämiseen sekä hänen auttamiseensa ”tässä ja nyt” -lähestymistavan kautta. 
Raja toisen ja kolmannen aallon terapioiden välillä ei juuri näy käytännössä, sillä 
suuri osa nykyaikaisista kognitiivisista terapeuteista työskentelee integratiivises-
ti, eli yhdistellen eri terapiamuotojen sisältöjä asiakkaan tarpeiden mukaan.24

Vaikka klassisessa kognitiivisessa terapiassa eri sairauksiin on vaihtelevia ja 
kohdennettuja malleja, on lähestymistapa mitä suuremmin transdiagnostinen. 
Ongelmien ja oireiden taustalla nähdään vaikuttavina mekanismeina vääristy-

20 American Psychiatric Association 2011; Duodecim 2014.
21 Segal, Williams & Teasdale 2002.
22 Linehan, Heard & Armstrong 1993.
23 Shapiro & Carlson 2009.
24 Shpancer 2011.
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nyt ajatussisältö ja ajatusten häiriintynyt prosessointi. Tästä seurauksena on niin 
sanottu sekundäärinen kärsimys, joka vahvistaa alkuperäistä kärsimystä. Kog-
nitiivinen toisen aallon terapia esittää, että uskoessaan tosiasioita vääristävään 
mielen sisältöön, ihmisen tunne- ja toimintavaste muokkautuu sopeutumista 
häiritseväksi.

Kognitiivisen terapian keskeisenä toiminta-alueena on kärsimystä tuotta-
vien ajatusmallien- ja toimintatapojen tunnistaminen ja muokkaaminen sekä 
näihin liittyvien tunnevasteiden tarkasteleminen. Onnistunut terapia valjastaa 
asiakkaan elämäntaidollisilla kyvyillä (life skills), joiden avulla hän pystyy jatka-
maan terapeuttista prosessia itsenäisesti.

Tietoisuustaidot osana kivun hoitoa kognitiivisessa psy-
koterapiassa

CBT:lla on kroonisen kivun hallinnassa merkittävää tutkimusnäyttöä. Tera-
peuttisina työvälineinä on käytetty uskomusten tarkastelua ja muokkausta, ren-
toutusharjoituksia, lihashuoltoa ja kivun mukaista päivärytmitystä.25 Kipuun 
liittyviä uhkaavia katastrofiajatuksia voidaan tarkastella erityisen kyselykaavak-
keen avulla.26

Viime aikoina on kuultu tieteenharjoittajilta myös perinteiseen CBT-
hoitoon kohdistuvaa kritiikkiä. Julkisuudessa on esiintynyt tutkimuksia, jotka 
kyseenalaistavat ajatusten sisällön muokkauksen ja positiivisten hoitotulosten 
välisen positiivisen yhteyden niin masennuksen kuin kroonisen kivunkin hoi-
dossa.27 Uhkaavien ajatusten haitallista vaikutusta mielialaan ja toimintakykyyn 
ei kyseenalaisteta, mutta tutkimukset esittävät, että avain kärsimystä tuottavien 
ajatusten vähenemiseen ei ole ajatusten sisällöllisessä muokkauksessa, vaan siinä, 
miten potilaan suhde hänen mielessään esiintyviin ajatuksiin muuttuu terapian 
myötä. Tämän prosessin tuloksena syntyvä kokemus autonomian lisääntymises-
tä voi antaa toivoa ja parantaa ihmisen toimintakykyä.

25 Ks. esim. Jensen, Turner & Romano 2001.
26 Sullivan, Bishop & Pivik 1995.
27 Ks. esim. Longmore & Worrell 2007.
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Siinä missä klassinen kognitiivinen terapia keskittyy ajatussisältöjen muok-
kaukseen, useat uudet terapiasuunnat28 ovat vähemmän kiinnostuneista ajatus-
ten kuin niistä ajatteluun liittyvistä toiminnoista, jotka ylläpitävät, vahvistavat 
tai tuottavat ihmiselle sekundääristä kärsimystä. Näitä toimintoja ovat esimer-
kiksi masennukseen ja ahdistukseen liittyvä huolten vatvonta ja liiallinen mu-
rehtiminen. Huolten välttely yhdistetään usein depressioalttiuteen ja päihtei-
den väärinkäyttöön.

CAS-mallilla selitetään masennuksen, yleisen ahdistuneisuuden sekä trau-
maattisen stressihäiriön syntyä. Nämä ongelmat esiintyvät huomattavan usein 
kroonisen kivun yhteydessä. Transdiagnostiset mallit voivat luoda sillan kivun 
ja kärsimyksen välille ja mahdollistaa hoitokäytännön, jolla tavoitetaan kärsi-
myksen kokemus sekä fyysisellä että psyykkisellä tasolla.

Monille kolmannen aallon terapioille on yhteistä pyrkimys auttaa asiakasta 
ottamaan etäisyyttä omaan ajatteluunsa sekä auttaa arvioimaan omien ajatus-
tottumusten ja toimintatapojen hyödyllisyyttä. Hyväksymis-omistautumistera-
piassa defuusiolla pyritään vähentämään ihmisen sulautumista tämän ajatuksiin 
ja emotionaalisiin tapahtumiin. Hyväksymis-omistautumisterapiassa halutaan 
kielellisellä heikentämisellä (suhdekehysteoria)29 vähentää sanojen subjektiivista 
ja emotionaalista merkityksenantoa minän autonomian lisäämiseksi.

Myös metakognitiivisessa terapiassa joustavan ajattelun merkitystä koros-
tetaan. Metakognitiivisessa moodissa toimiva ihminen arvioi tarkkailijan nä-
kökulmasta oman mielensä tapahtumia. Tällaisen näkökulman omaksuminen 
vähentää automaattisia toiminnallisia vasteita, jotka häiritsevät mielekästä so-
peutumista vallitseviin olosuhteisiin.

Sekä metakognitiivisessa terapiassa että hyväksymis-omistautumisterapias-
sa tietoisuustaidot ovat keskeisessä asemassa joustavan ajattelun kehittämisessä. 
Tietoisuustaidot auttavat ihmistä suhtautumaan mielensä tapahtumiin, ajatuk-
siin ja tunteisiin, sekä fyysisiin kokemuksiin hyväksyvästi ja takertumatta niiden 
väliaikaiseen luonteeseen. Mindfulness-taitoja opetetaan asiakkaalle jo terapian 
ensikäynneillä. Käynnit rajataan lyhytterapeuttiseen, 8-12 kerran viitekehyk-
seen.

28 Esimerkiksi Adrian Wellsin CAS-malli ja Steven Hayesin suhdekehysteoria.
29 Ks. Lappalainen & Lappalainen tässä teoksessa.
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Tietoisuutaitojen eri määritelmät

Tietoisuustaidot ja meditaatioharjoitus on usein liitetty uskonnollisiin ja henki-
siin uskomuksiin. Koska tietoisuustaidoilla on lukuisia eri käyttömahdollisuuk-
sia myös terveydenhuollossa, ne on myös huomioitu länsimaisen tieteen piirissä 
viimeisen 30 vuoden aikana. Tästä huolimatta yleisesti hyväksyttyä määritelmää 
tietoisuustaidoille ei ole löytynyt.30

Yksi länsimaisen tieteen piirissä suosituimmista määritelmistä on peräisin 
Jon Kabat-Zinniltä. Hän määrittelee tietoisuustaidot tuomitsemattomaksi ja 
tarkoitukselliseksi huomion tarkentamiseksi vallitsevaan hetkeen31. Kabat-Zin-
nin tietoisuustaitoihin pohjautuva rentoutus ja stressinhallinta (Mindfulness 
Based Stress Reduction, MBSR) oli ensimmäisiä ohjelmia, joka yhdisti tietoi-
suustaitoja kroonisen kivun ja sairauden hoitoon.

Germer määrittelee kirjassaan Mindfulness and Psychotherapy tietoisuus-
taidot “hyväksyväksi tietoisuudeksi tässä hetkessä ilmenevästä kokemuksesta”.32 
Germer kirjoittaa: ”Tietoinen läsnäolo on heräämistä, sen tunnistamista mikä 
tapahtuu valitsevassa hetkessä. Olemme harvoin tietoisesti läsnä. Pikemmin-
kin juutumme harhaileviin ajatuksiin tai mielipiteisiin siitä, mitä tässä hetkessä 
tapahtuu.”33 Germerin määritelmästä seuraa, että kun yksilö on tietoisesti läsnä, 
mikä tahansa tilanne, miellyttävä tai epämiellyttävä, tuottaa saman hyväksyvän 
asennoitumisen. Tästä lähtökohdasta on esitetty, että tietoisuustaidot voisivat 
vähentää kärsimystä ja parantaa henkilön elämänlaatua, vaikka kärsimyksen vä-
hentäminen ei olisikaan ensisijainen tavoite.34

Sosiaalipsykologi Ellen Langer määrittelee tietoisuustaidot “joustavaksi 
mielentilaksi, jossa olemme aktiivisesti kiinnittyneenä nykyhetkeen, huomioim-
me uudet asiat ja olemme herkkiä suhteessamme ympäristöön”.35 Hän määritte-
lee tietoisen läsnäolon (mindfulness) vastakohdaksi, mindlessnessin, jossa “toi-
mimme menneen käyttäytymisen ohjaamina emmekä nykyhetken (…) olemme 

30 Ks. myös tämän teoksen johdantoluku.
31 Kabat-Zinn 1994.
32 Germer, Siegel & Fulton 2005.
33 Germer, Siegel & Fulton 2005, 4–5.
34 Tan 2011.
35 Langer 2000.
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juuttuneita yhteen jäykkään näkökulmaan huomioimatta erilaisia tapoja tarkas-
tella asioita”.36

Bishop ym. tarjoavat kaksi määritelmää tietoisuustaidoille: (1) “huomi-
on itsesäätely, niin että se pysyy välittömässä kokemuksessa, joka mahdollis-
taa samalla lisääntyvän tietoisuuden nykyhetken mentaalisista tapahtumista” 
ja (2) “utelias, avoin ja hyväksyvä suuntautuminen nykyhetkessä kohti omia 
kokemuksia”.37

Nämä määritelmät ovat auttaneet tietoisuustaitojen tunnetuksi tekemisessä 
ja kannustaneet sen soveltamiseen esimerkiksi terveydenhuollossa ja koulutuk-
sessa. Viime aikoina tutkijat ovat työskennelleet löytääkseen tietoisuustaidoille 
käyttökelpoisemman määritelmän, joka pitäisi sisällään mitattavia määreitä. Tä-
män tutkimuksen seurauksena on kehitetty erilaisia asteikkoja, kuten Mindful-
ness Attention Scale (2003), Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (2004), 
Toronto Mindfulness Scale (2006), sekä Cognitive and Affective Mindfulness 
Scale (2007).

 Mittareiden avulla tietoisuustaitoja on voitu tutkia eri tavoin: mielenlaatu-
na, lopputuloksena (esimerkiksi harjoituksen tuottamana tietoisuuden tilana) ja 
harjoituksena. Black esittää, että tieteellinen tutkimus on johtanut länsimaisen 
tieteen pitämään tietoista läsnäoloa ihmismielen synnynnäisenä ominaisuutena, 
joka ei ole sidottu tiettyihin uskonnollisiin, henkisiin ja kulttuurillisiin usko-
muksiin.38

Kärsimyksen hyväksyntä toimii psykoterapeuttisena  
työvälineenä kivun hoidossa

Monelta osin buddhalaiseen psykologiaan nojautuvassa hyväksymis-omistau-
tumisterapiassa suhdetta kärsimykseen normalisoidaan. Terapiassa asiakkaan 
kokemusten yleisyyttä ja normaalia luonnetta vahvistetaan ja häntä kannuste-
taan tietoisuustaitojen avulla hyväksymään kärsimys sellaisena kuin se hänelle 

36 Langer 2000.
37 Bishop ym. 2004.
38 Black 2011.
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36 Langer 2000.
37 Bishop ym. 2004.
38 Black 2011.
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ilmenee. Tällä tavoin pyritään vähentämään sekundääristä tai liitännäistä kär-
simystä, joka aiheutuu joko kärsimystä ylläpitävästä ajatustoiminnasta, kuten 
katastrofiajatusten vatvonnasta tai toiminnasta, jolla alkuperäistä kokemusta 
pyritään välttämään.

Kärsimyksen hyväksymiseen pyrkivällä terapialla onkin saatu tuloksia 
kroonisen kivun hoidossa.39 Syöpään liittyvän kivun hyväksyvä asenne on tut-
kijoiden mukaan yhteydessä paitsi potilaan parempaan psyykkiseen hyvinvoin-
tiin, myös vähäisempään kipuun liittyvään katastrofiajatteluun. Tästä syystä pa-
rantunut toimintakyky johtaa myös vähäisempään masentuneisuuteen. Tutkijat 
päättelivät, että kivun olemassaolon hyväksyvä suhtautumistapa voisi toimia 
välittäjänä katastrofiajattelun vähentämisessä ja psykofyysisen toimintakyvyn 
lisääntymisessä.40

Hyväksymis-omistautumisterapian osatekijöiden vaikuttavuuksia tutki-
neet Kevin Vowles ja Lance McCracken tulivat samankaltaisiin tuloksiin. Myös 
heidän tutkimuksessaan todettiin kivun hyväksyvän asenteen vähentävän ka-
tastrofiajattelua, joka on yhteydessä masennukseen, ahdistukseen ja välttämis-
käyttäytymiseen.41 Toisessa tutkimuksessaan42 McCracken toi esiin hyväksyvän 
asenteen merkittävän yhteyden eri muuttujiin, kuten esimerkiksi vähentynee-
seen masennukseen, kipuun liittyvään ahdistuksen vähenemiseen, kivun koke-
muksen vähenemiseen, toiminnallisuuden kasvuun työssä, työkyvyttömyyden 
ennaltaehkäisyyn ja päivittäisen aktiivisuuden kasvuun (daily up-time).

McCracken ja Vowles ehdottavatkin, että kenties juuri taidot, jotka auttavat 
kehittämään joustavaa mieltä, voivat avata uusia uria kivun hoidossa. Heidän 
tutkimuksessaan joustavan mielen taidot, kuten hyväksyvä asenne, tietoisuus 
vallitsevasta hetkestä, arvokeskeinen toiminta ja kyky erottaa ongelmalliset 
ajatukset ja uskomukset toiminnallisesta päätöksestä, korreloivat paremmin 
potilaan toiminnallisuuden kanssa, kuin perinteiset sopeutumiskeinot, kuten 
toiminnallisuuden lisääminen, rentoutus ja itselle kohdistetut positiiviset tote-
amukset.43

39 Gauthier ym. 2009.
40 McCracken, Vowles, Eccleston, 2004.
41 Vowles, McCracken & Eccleston 2008. 
42 McCracken & Eccleston 2004.
43 McCracken & Vowles 2007.
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Vowlesin ja McCrackenin tutkimus, joka keskittyy lähemmin ACT:n 
ydinperiaatteisiin,44 puoltaa myös hyväksymis- ja omistautumisterapian te-
hokkuutta kroonisen kivun ja tämän liitännäissairauksien hoidossa. Tutkijat 
valitsivat ACT-periaatteista arvokeskeisen toiminnan ja hyväksyvän suhtau-
tumistavan tutkimuskohteekseen ja totesivat näiden tekijöiden olevan myös 
seurantatutkimuksissa yhteydessä vähentyneeseen kivun kokemukseen, depres-
sioon ja kipuun liittyvään ahdistukseen. Tulokset osoittivat muuttujien olevan 
yhteydessä parantuneeseen työkykyyn, vähentyneisiin kipuun liittyviin lääkäri-
käynteihin sekä parantuneeseen toimintakykyyn. Tutkijat arvelevat tietoisuus-
taitojen, hyväksyvän asenteen ja arvokeskeisen toiminnan olevan tekijöitä, jotka 
lieventävät kroonisen kivun yhteydessä esiintyvää sekundääristä pelkoa ja ah-
distusta.45 Alustavan ruotsalaisamerikkalaisen tutkimuksen mukaan jopa neljän 
tunnin ACT-pohjaisella interventiolla voidaan olennaisesti pienentää potilaan 
riskiä joutua työkyvyttömäksi kroonisen kivun seurauksena.46

Tietoisuustaidot kroonisen kivun hoidossa psykoterapia-
viitekehyksen ulkopuolella

Mindfulnessiin pohjautuvaa stressinhallintaa on käytetty sopeutumista edistä-
vänä hoitomuotona kroonisissa sairauksissa. Muutamat tutkimukset puoltavat 
MBSR-ohjelman ja mindfulness-harjoitusten käyttöä fibromyalgian, syövän, 
kroonisen kivun, yleisen ahdistuneisuushäiriön ja masennuksen hoidossa.47

Mindfulnessin ja kroonisen kivun pioneeritutkija Jon Kabat-Zinn tutki 
vuonna 1982 51 kroonisesta kivusta kärsivää potilasta. Hän havaitsi kymmenen 
viikon mindfulness-pohjaisen stressinhallinta (MBSR) –ohjelman lieventävän 
merkittävästi potilaiden kivun voimakkuutta. Myös psyykkisissä oireissa ja tun-
teiden ailahtelevuudessa havaittiin tasaantumista.48

Kabat-Zinnin työryhmä suoritti muutamaa vuotta myöhemmin (1985) 
laajemman kliinisen kokeen MBSR-ohjelmalla 90 kroonisella kipupotilaalla. 

44 Vowles & McCracken 2008.
45 Vowles & McCracken 2008.
46 Dahl,Wilson & Nilsson 2004.
47 Ks. esim. Austin, 1997; Baime & Baime, 1996; Berman & Singh, 1997; Carlson et al., 2001.
48 Kabat-Zinn, 1982.
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47 Ks. esim. Austin, 1997; Baime & Baime, 1996; Berman & Singh, 1997; Carlson et al., 2001.
48 Kabat-Zinn, 1982.
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Työryhmä vertasi MBSR ryhmää 21 potilaan otokseen, jota hoidettiin kipulää-
kityksellä ilman itsesäätelyn ohjausta. Tulokset osoittivat MBSR-ryhmän jäse-
nillä merkittävää kohenemista kiputuntemuksissa, negatiivisessa kehonkuvassa, 
kivun aiheuttamassa jokapäiväisten toimintojen estymisessä, somatisaatiossa, 
ahdistuneisuudessa, masennuksessa ja itsensä arvostuksessa. Oireiden helpot-
tuminen jatkui viisitoista kuukautta MBSR-harjoituksen jälkeen, nykyhetken 
kipua lukuunottamatta. Verrokkiryhmällä ei todettu positiivisia muutoksia ai-
empaan nähden. Vuotta myöhemmin Kabat-Zinn ym. julkaisivat seurantatut-
kimuksen 255 kroonisella kipupotilaalla. Tutkimuksessa seurattiin neljä vuotta 
mindfulness-taitoja harjoittaneiden potilaiden oireita. Lopputulokset osoitti-
vat laaja-alaista lieventymistä fyysisissä ja psyykkisissä oireissa. Tämä perusteella 
tutkijat päättelivät harjoituksista olevan pitkäkestoista hyötyä kroonisen kivun 
hoidossa.49 Toinen varhainen tutkimus osoitti perinteisen lääkkeellisen kipuhoi-
don ja MBSR-ohjelman yhdistelmän tehokkaaksi kroonisen kivun hoidossa, 
kipu-uskomusten muokkauksessa ja psyykkisten oireiden hallinnassa.50

Tuoreemmassa kuuden vuoden pitkittäistutkimuksessa Rosenweig ym. 
vertasivat muutoksia 133 potilaalla, jotka kärsivät erilaisista kroonisista kipus-
airauksista. Muuttujina tutkimuksessa olivat fyysinen kipu, terveyteen liittyvä 
elämänlaatu (HRQoL) ja psyykkiset oireet. Tutkittavien hoito-ohjelma oli kah-
deksan viikon pituinen MBSR. Tulokset osoittivat MBSR-hoidon vaikutuksen 
kipuun, terveyteen liittyvään elämänlaatuun ja psyykkiseen hyvinvointiin riip-
puvan kroonisesta sairaudesta ja kotona tehtävän meditaatioharjoituksen nou-
dattamisesta. Niveltulehduspotilaiden hyvinvointi lisääntyi kaikilla mitattavilla 
osa-alueilla. Sen sijaan päänsärkypotilaiden kipukokemukseen ja elämänlaatuun 
ohjelmalla oli vähäisin merkitys ja fibromyalgiapotilailla psyykkiset oireet para-
nivat ohjelmalla muita potilasryhmiä huonommin.51

Pohdintaa

Tietoisuustaitoihin perustuvia psykoterapioita on tällä vuosituhannella alettu 
soveltaa kroonisen kivun ja sen emotionaalisten liitännäissairauksien tai oirei-

49 Kabat-Zinn ym. 1986.
50 Randolph ym, 1999.
51 Rosenweig ym. 2010.
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den hoitoon. Näiden terapiamuotojen tehokkuus näyttäisi perustuvan merkit-
tävältä osin psyykkisen joustavuuden lisääntymiseen, mikä näkyy psyykkisen 
hyvinvoinnin ja toimintakyvyn parantumisena ja joissain tutkimuksissa myös 
vähentyneenä kivun kokemuksena. Useat asiantuntijat kuitenkin painottavat li-
sänäytön tarvetta, etenkin jos kivun hoito koostuu ainoastaan tietoisuustaitojen 
harjoittamisesta.52

Koska kroonisen kivun hoito harvoin keskittyy yksin kivun vähentämiseen, 
erilaisten transdiagnostisten hoitomallien kehittäminen on suotavaa. Paranta-
van hoidon puuttuessa potilaalle on tärkeintä oppia hyväksymään krooninen 
kipu. Tässä mielessä sopeutumista edistävät hoitomuodot ovat välttämättö-
miä. Lähestymistavat, jotka korostavat kivun kohtaamista ja sen olemassaolon 
hyväksymistä, näyttäisivät paradoksaalisesti lisäävän psyykkistä hyvinvointia ja 
toimintakykyä.

Mindfulness-harjoitteiden valikoima on runsas ja harjoitteista löytyy so-
vellutuksia, jotka sopivat eri maailmankatsomuksia kannattaville henkilöille, 
vaikka mindfulness liittyykin vahvasti buddhalaiseen perinteeseen. Myös ACT 
terapiamuotona nojautuu buddhalaiseen filosofiaan. Vaikka tämä selkeästi tie-
toisuustaitoihin perustuva hoitomuoto nauttiikin pääosin yleisön ja asiantunti-
joidenkin suosiota, on sitä myös kritisoitu. Vakuuttavia tutkimustuloksia kaiva-
taan lisää. Merkittävä kritiikin kohde on ollut ACT:n elämänkatsomuksellinen 
luonne, jota on toisinaan pidetty jopa kulttimaisena. Lisäksi joitakin terapeutti-
sia menetelmiä on pidetty manipulatiivisina tai koersiivisina.53

On totta, että usein mindfulness-pohjaisiin terapioihin liittyy vahvasti 
elämänfilosofisia kysymyksiä, joita tulisi avoimesti tarkastella terapiasuhteessa. 
Koska mindfulness esiintyy sekä länsimaisessa että itämaisessa traditiossa, on 
terapiakäsitteistöä ja kieltä mahdollista muokata asiakkaan lähtökohdista käsin. 
Mindfulness-pohjaiset terapiat ovat vielä nuoria ja siksi avoin ja joustava teoria-
pohjan tarkastelu ja testaus on edelleen tarpeen. Parhaimmillaan mindfulness 
palvelee työvälineenä, joka auttaa asiakasta säätelemään vaikeaksi koettua mie-
len sisältöä ja ohjaa toimintaa palkitsevaan suuntaan.

52 Chiesa & Serretti 2011.
53 Herbert 2005.
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Ilmari Kortelainen

Kehotietoisuus psykososiaalisesta 
näkökulmasta1

Tietoisuustaidot käsitetään usein yksilön hyvinvointiin tähtäävänä harjoituk-
sena2. Tietoisuustaitoharjoituksessa ihminen kohdistaa huomionsa tuntemuk-
siin, joita sen aikana tapahtuu mielessä ja kehossa. Tällaisen harjoituksen kautta 
tapahtuva sisäinen transformaatio on kuitenkin myös osa sosiaalista transfor-
maatiota. Tarkastelen artikkelissani tietoisuustaitoja psyykkisessä ja sosiaalises-
sa kontekstissa. Näin kehonkokemus määrittyy yhteiskunnallisessa kehyksessä, 
esimerkiksi työelämässä.

Jon Kabat-Zinnin MBSR-menetelmä (Mindfulness-Based Stress Reduction) 
on otettu käyttöön yksilön stressinhallintamenetelmänä. MBSR-menetelmä on 
yksi esimerkki tietoisuustaidoista. Käytän termiä tietoisuustaidot kattokäsitteenä 
erilaisille kehon ja mielen tarkkailuun perustuville harjoituksille3. 2000-luvulla 
tietoisuustaitojen tutkimuksen päätoimijoita ovat olleet psykologit, terapeu-

1 Paljon kiitoksia Timo Klemolalle, Tapio Maliselle, Antti Saarelle, Mikko Väänäselle ja Sanna 
Rikalalle  artikkelia koskevista huomioista.

2 Ks. esim. Hayes ym. 2003, 184–185.
3 Käytän tässä artikkelissa kattokäsitteenä ilmausta tietoisuustaidot, jonka alle lasken niin 

meditaation, MBSR-menetelmän, Hyväksymis ja omistautumisterapian yhteydessä tehtävät 
harjoitukset että muut vastaavat kehotietoisuutta kasvattavat tietoiseen tarkkailuun perustu-
vat harjoitukset. Kabat-Zinnin luomaan harjoitusmenetelmään viitatessani käytän ilmausta 
MBSR-menetelmä.
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tit, lääkärit ja psykiatrit ja kasvavassa määrin myös kasvatustieteilijät. Heidän 
kauttaan mindfulness-harjoitukset ovat tulleet osaksi läntistä hoitotyötä, kuten 
kivuntutkimusta ja terapiatyötä4. Nämä erityistieteilijät ovat tehneet empiiristä 
tutkimusta, jotta esimerkiksi MBSR-menetelmä on saatu hoitotyön käyttöön. 
Kehonfenomenologinen ja yhteiskuntafilosofinen käsiteanalyysi auttavat näi-
den käsitteiden soveltamista käytännössä5.

Esimerkiksi tutkija Steven Stanley on huomauttanut, että tietoisuustaidot 
voidaan ymmärtää sosiaalisesta kehyksestä määritettynä harjoituksena6. Ehdo-
tan, että tietoisuustaitojen harjoittamista ei nähdä pelkästään yksilöpsykolo-
gisesta näkökulmasta, osana yksilön stressin hallintaa. Tietoisuustaidoissa tar-
kastellaan myös sosiaalisten roolien uudelleenjäsentämistä. Tämä mahdollistaa 
harjoituksen, jossa hahmotetaan myös sitä, mitä hyväksyntä tarkoittaa hyväk-
syvän tietoisen läsnäolon harjoituksessa7. Opitaan käyttämään tietoisuustaitoja 
sosiaalisen tilanteen tai ulkoapäin annetun roolin kyseenalaistamiseen ja muut-
tamiseen.

Objektikeho ja eletty keho

Tietoisuustaitoharjoituksen zeniläinen taustafilosofia pohjautuu kehonkoke-
mukseen meditaatioharjoituksissa. Zen-meditaatiossa omaa kehollista koke-
musta havainnoidaan istuen meditaatiotyynyllä. Fenomenologia on kokemusta 
tutkiva filosofia, joka soveltuu siksi tietoisuustaitojen tutkimukseen8.

Huomion suuntaaminen on alkanut kiinnostaa länsimaisia tutkijoita vasta 
viime vuosikymmeninä9. Erottelen aluksi huomion suuntaamisen problematiik-
kaa eletyn kehon ja objektikehon näkökulmista10. Erottelu selventää sitä, miten 

4 Ks. esim. Siegel 2007, 17–18.
5 Luen buddhalaista filosofiaa samankaltaisena kehonfenomenologiana kuin länsimaista 

1900-luvun fenomenologiaakin.
6 Stanley 2012, 60.
7 Ks. Sauer yms. 2011. Sauer ym. analysoivat ”hyväksymisen käsitettä” MBSR-menetelmässä.
8 Ks. esim. Klemola 2004.
9 Klemola 2013, 83–84.
10 Ks. esim. Merleau-Ponty 1990, 164–165. Edmund Husserl käyttää tässä kohden käsitteitä 

Leib ja Körper.
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4 Ks. esim. Siegel 2007, 17–18.
5 Luen buddhalaista filosofiaa samankaltaisena kehonfenomenologiana kuin länsimaista 

1900-luvun fenomenologiaakin.
6 Stanley 2012, 60.
7 Ks. Sauer yms. 2011. Sauer ym. analysoivat ”hyväksymisen käsitettä” MBSR-menetelmässä.
8 Ks. esim. Klemola 2004.
9 Klemola 2013, 83–84.
10 Ks. esim. Merleau-Ponty 1990, 164–165. Edmund Husserl käyttää tässä kohden käsitteitä 
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tietoisuustaitoharjoituksessa suunnataan huomiota kehoon11. Kuvaan erottelun 
avulla paitsi kokemuksellisia myös yhteiskunnallisia asenteita, joita otamme ke-
hoomme.

1) Eletty keho viittaa oman kehon subjektiiviseen kokemukseen. Eletty keho 
on kehotietoisuutta, jossa voimme itse tuntea sydämemme lyönnit, kokea vat-
sakipua tai havaita lihaksen jännittyvän. Emmehän koe keuhkojamme esineen 
tavoin vaan subjektiivisesti osana hengitysliikettä.12 Tämä tapa hahmottaa keho-
tietoisuutta on nähdäkseni lähellä psykiatriassa käytettyä interoseption käsitettä. 
Interoseption kuvaama kehotietoisuus sisältää esimerkiksi lihaksiston eri osien 
kehollisen tunnistamisen13.

Eletyn kehon kokemus on kokonaisvaltaisempaa kuin kehon osien tunnis-
taminen: kun suljen silmäni saatan tuntea kehossani sydämen sykkeen, aistia 
kehoni asennon, tuntea kylmyyden hiipivän vartalooni. Kysymyksessä on käsite, 
joka kuvaa välitöntä kokemuksellista olotilaa. Kokemus alkaa erottua erilaisi-
na tuntemuksina yhä hienosävyisemmin, kun harjoitamme kehoa eri tavoin14. 
Eletty keho koetaan kokonaisvaltaisesti esimerkiksi juoksulenkillä, kun juoksu 
muuttuu pakottomaksi ja nautinnolliseksi pitkään jatkuneen raskaan vaiheen 
jälkeen.

2) Objektikeho viittaa kehoomme esineen tavoin tarkasteltuna. Objektikeho on 
tieteen näkökulma kehoon. Esimerkiksi fysiologiassa erilaisin mittauksin tut-
kitaan kehoa tästä näkökulmasta. Objektikeho koostuu luustosta, lihaksistosta, 
verenkiertoelimistöstä, hermostosta jne. Voin tarkastella myös itseäni objek-
tikehona. Saatan esimerkiksi katsella kättäni ikään kuin se olisi esine, mutten 
koskaan näe kättäni irrotettuna siitä elävästä kokemuksesta, joka minulla on 
kädestäni osana minua itseäni15.

11 Ks. esim. Klein & Thorne 2007. Tunnekokemukseen kiinnittyneen fysiologisen perustan 
tunnistaminen ei ole vain mindfulnessin filosofian näkökulma, vaan tämä ajattelutapa löytyy 
myös biologisen psykologian tavasta hahmottaa tunteita.

12 Klemola 1990, 51–52.
13 Cameron 2002, 3.
14 Klemola 2004, 10.
15 Klemola 2004, 80.
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Kehon mieltäminen vahvasti objektikehon näkökulmasta voi johtaa eletyn 
kehon kokemuksen ohittamiseen. Esimerkiksi lääkärin vastaanotolla voidaan 
kehoamme tarkastella objektina, jota tutkitaan lääketieteen antaman ruumiin-
kuvan, anatomian ja biologian mukaan. Diagnoosiin ei useinkaan vaikuta kehon 
kokemuksen kuunteleminen. Kehomme on helppo määritellä myös yhteiskun-
nallisessa kontekstissa erilaisuuden, esimerkiksi ihonvärin, sukupuolen, seksuaa-
lisen suuntautumisen, pukeutumisen, kansallisuuden tai vaikkapa vamman tai 
sairauden kautta. Tällöin ei aina kunnioiteta yksilön omaa kokemusta kehos-
taan.

Tarvitsemme sekä eletyn kehon että objektikehon näkökulmaa, kun oma käsi-
tys kehosta rakentuu biologisena ja psykososiaalisena kehona. Fenomenologista 
erottelua käytetään kuvaamaan sitä, miten kehollisuuteen suhtaudutaan kult-
tuurissa. Erottelu selventää, miten eletyn kehon kokemus tai objektikeho muok-
kautuu yhteiskunnassa. Voin kokea esimerkiksi, että elän biologisessa ruumiissa, 
joka on naissukupuolta ja synnyttänyt lapsen. Yhteiskunnan taholta minut voi-
daan määritellä esimerkiksi yksinhuoltajaäidiksi. Mikäli en koe olevani selkeästi 
kumpaakaan sukupuolta, saatan tuntea kehossani vastustusta, jos sitä pyritään 
asettamaan liian kapeaan käsitykseen kehollisuudesta.

Kehonkokemuksen yhteiskunnallinen analyysi sisältää tulkinnan siitä, mik-
si minulla on tällainen kehonkokemus ja missä määrin se on kulttuurin tuotta-
ma kuva itsestäni. Stressi, työperäinen masennus, ahdistus tai arkiset psykologi-
set ristiriidat voivat johtua siitä, että vauhti mielen sisällä on niin hurja, ettemme 
enää osaa kuunnella kehomme rajoja tai tarpeita.

Paul Ricoeurin hermeneuttisen fenomenologian näkökulma kehollisuu-
teen korostaa, että ihmistä ymmärretään mielen, kehon ja sosiaalisen todelli-
suuden välisenä vuorovaikutuksena16. Laaja hermeneuttinen perspektiivi toimii 
artikkelini kehyksenä tietoisuustaitoharjoituksen tutkimiseen. Huomion suun-
taaminen lähtee liikkeelle eletyn kehon tarkkailusta, ja huomion suuntaamisesta 
yhteiskunnassa elävään kehoon.

16 Ks. esim. Ricoeur 1996, 36–37.
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Huomion suuntaaminen tunnekokemukseen

Perustava tietoisuustaitoharjoitus on huomion suuntaaminen mielen ja kehon 
tuntemuksiin. Edellä käsitelty fenomenologinen erottelu selventää, mitä kehos-
sa tapahtuu tietoisuustaitoharjoituksessa, ja mitä tapahtuu mielessä liikkuville 
ajatuksille, uskomuksille tai tunteille. Lähtökohtani on siis, että kehon ja mielen 
reaktioita tarkkaillaan yhtenä kokonaisuutena. Kutsun Klemolan tapaan tätä ke-
hon ja mielen yhteyttä käsitteellä kehomieli17.

Keskeinen esimerkki välittömästä eletyn kehon tuntemuksesta on hengi-
tysliike. Voimme tarkkailla sitä, kuinka hengitys kuljettaa ilmaa sisään ja ulos, 
pallea ja rintakehä laajenevat ja supistuvat. Voin tarkkailla, miltä hengitysliike 
tuntuu sieraimissa. Hengitys on kehon liikettä, joka voi olla tiedostamaton tai 
tiedostettu. Tietoisuustaitoharjoituksissa hengitysliikkeestä tulee tietoisen huo-
mion kohde.

Kehonkokemus lähtee oman kehon kuuntelusta, vailla arviointia tai pyr-
kimystä muuttaa kehossa ilmeneviä tuntemuksia. Huomion suuntaamisessa 
otetaan eletyn kehon näkökulma, jossa keho ei ole väline tietyn päämäärän saa-
vuttamiseksi. Kehon kuuntelu itsessään on tietoisuuden toimintaa, jossa omak-
sutaan tarkkaileva tai havainnoiva asenne18. Miten sitten käytännön tutkimus 
avaa tietoisuustaitoharjoituksille ominaista asennetta?

Steven Hayes ja Spencer Smith toetavat, että vain istuminen tarkoittaa 
pääsemistä kosketuksiin havainnoivan itsen kanssa19. Meditaatioharjoituksessa 
hahmotetaan kehon sisäisen tuntemuksen avulla paikkaa, josta ajatusten vir-
taa tarkkaillaan. Klemola esittää, että huomiolla on luonnollinen side katseen 
fokukseen. Tätä luonnollista sidettä voidaan käyttää hyödyksi, kun opetellaan 
katselemaan mieltä20. Suuntaan huomioni ensin vaikkapa teekuppiin pöydäl-
lä. Samaan tapaan siirrän huomioni kehon tuntemukseen, esimerkiksi pallean 
liikkeeseen. Huomiota kohdistetaan johonkin eletyn kehon tuntemukseen tai 

17 Klemola 2013, 79.
18 Ks. Esim. Hayes 2008, 137–138.
19 Hayes 2008, 138. Käytän tässä artikkelissa ilmausta havainnoiva itse, koska se on sisällöllis-

esti tarkempi käännös kuin havainnoiva minä. Käännöksen havainnoiva itse valintaa tukee 
se seikka, että havainnoivan asenteen ajatellaan tässä olevan jotakin muuta kuin minä tai ego 
psykologisessa mielessä.

20 Klemola 2013, 36.
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johonkin aistikokemukseen. Ilmiönä huomion suuntaaminen molemmissa ta-
pauksissa on sama, vaikka kohde on erilainen. Ajatus näkemisestä siirretään kos-
kemaan kehon sisältöjä: kun suljen silmät, voin yhä aistia kehoani. Voin edelleen 
aistia sitä, miten suuntaudun ulkomaailmaan ja muihin ihmisiin.

Meditaatioperinteissä ja niihin kytkeytyvissä filosofioissa pelkästään yhden 
tradition sisältä löytyy useita tapoja suunnata huomiota. Tunnetuimpia tietoi-
suustaitoharjoituksia on japanilaisesta zen-meditaation perinteistä lainattu is-
tumameditaatio (zazen), jossa keskittymisen kohteena on aluksi hengitys. Huo-
mio suunnataan palleahengitykseen ja tätä huomion suuntaamista toistetaan 
yhä uudelleen. Huomio keskittyy joko yhteen kehon osaan tai toimintoon tai 
laajasti kehon kokemukseen.

Hengitysten laskemisen tai tarkkailun lisäksi zen-filosofiassa oleellinen 
istumameditaatioharjoitus on vain istuminen eli shikan-taza. Vain istuminen 
laajentaa hengityksen tarkkailua koko kehon tuntemusten tarkkailuun, ja asteit-
tain huomio avataan yhdestä kohteesta kattamaan koko kehomielen alue. Vain 
istumisessa palataan yhä uudelleen tässäolon kokemukseen: siihen, mitä ilmenee 
sen hetkisessä kehomielen kokemuksessa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Termin ”shikan-taza” käsiteanalyysi auttaa näkemään, mistä harjoituksessa 
on kysymys. ”shikan” merkitsee ”vain” tai ”pelkästään” ja ”ta” merkitsee sanan-
mukaisesti ”iskeä”21. ”za” taas merkitsee ”istua”. Tämän ilmauksen purkamisesta 
tulee siis esiin se, ettei vain istuminen ole suinkaan mielen satunnaista vaelte-
lua, vaan juuri tähän hetkeen ja oikeaan kohtaan kohdistuvaa ja silti sopivan 
kiireettömällä mielellä tehtyä harjoitusta22. Tulkintani, että istumisessa tulee 
osua oikeaan kohtaan, on johdettu siitä, että ”ta” merkitsee iskeä. Voimallinen 
ilmaus ”ta” merkitsee toisaalta myös liikkuvaa aktiviteettia ja oikeaa asennetta. 
Laajemmissa tulkinnoissa termiin viitataan avoimuutena kaikelle, tai kuoleman 
kohtaamisen asenteena23.

Käsitykset liikkuvasta aktiviteetista tai avosydämisyydestä tai kuoleman 
kohtaamisesta antavat tilaa tulkinnalle, että meditaatio on ennen muuta avautu-
mista ihmisen kaikille olemisen puolille. Luontevaksi huomion kohteeksi tule- 
 

21 Kapleau 2000, 61.
22 Ks. Kapleau 2000, 61.
23 Kapleau 2000, 61.
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21 Kapleau 2000, 61.
22 Ks. Kapleau 2000, 61.
23 Kapleau 2000, 61.

kehotietoisuus psykososiaalisesta näkökulMasta 131

vat myös ne sosiaaliset roolit, joita rakennamme itsestämme yhteiskunnassa, sen 
yhteisöissä ja instituutioissa.

Vain istumisessa suuntaamme huomiotamme niin, että se kohdistuu koko 
kehomielen aistikenttään24. Siirrän huomioni hengitykseen, hengityksestä koko 
kehoon tai huomioni siirtyy kehoon itsestään. Mielemme on intentionaalinen 
eli se suuntautuu aina jotakin kohti. Tavallisesti ajattelemme jotakin, suuntau-
dumme johonkin kuviteltuun tai todelliseen kohteeseen tai ajatukseen. Kun 
otamme havainnoivan itsen näkökulman, emme keskity ajatusten sisältöön, 
vaan suhtaudumme ajatusten syntymiseen, siihen aktiviteettiin, miten ajatukset 
rakentuvat25. Kun ajatusten syntymiseen kiinnitetään huomiota, voidaan huo-
mata niiden yhteys keholliseen olotilaan.

Huomio suuntautuu kehossa esimerkiksi kroonisen kivun ilmenemiseen. 
Kipu voi laantua, kun siihen kiinnitetään huomiota26. Huomio voidaan suun-
nata myös ahdistukseen tai ajatuksiimme, jotka synnyttävät pelkoa ja levotto-
muutta. Kun aletaan harjoittaa tunteisiin liittyviä tietoisuustaitoja, kosketam-
me meditaatioharjoituksen terapeuttista puolta. Meditaatiota tai spesifimmin 
MBCT-menetelmää voidaankin käyttää osana terapeuttista keskusteluhoitoa 
tai terapeuttista hoitokontaktia27.

Tunnemaailman tarkkailua korostetaan erityisesti psykologian ja MBSR-
menetelmän rajapinnoilla liikkuvissa tutkimuksissa28. Se, että meditaatiossa 
suunnataan huomio terapeuttisiin näkökulmiin, muuttaa tehtävää harjoitusta. 
Tällöin korostuu, että vaikka havainnoiva itse on tärkeä osa harjoitusta, se on 
vain yksi puoli ihmisen psyykettä ja kehoa. Tarkkailevan asenteen tuottama 
etäännyttäminen ajatusten virrasta on vain yksi puoli meditaatioharjoitusta.

Huomion suuntaamisen harjoitus laajennettuna koko kehomielen kenttään 
mahdollistaa tunteiden kanssa harjoittamisen ja psykologisten ilmiöiden tutki-
misen tietoisuustaitoharjoituksessa. Huomion suuntaaminen on työkalu, jolla 
kehomielen ongelmia avataan.

24 Ks. Klemola 2013, 37.
25 Ks. Magid 2002, 39–40.
26 Kabat-Zinn 2007, 360. MBCT tulee englanninkielen sanayhdistelmästä Mindfulness-Based 

Cognitive Therapy.
27 Lisää kehoterapioista Ks. esim. Parviainen 2014, 179–190.
28 Ks. esim. Magid 2002, 37.
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Havainnoivan itsen näkökulma selventää siis, että tietoisuustaitoharjoi-
tuksessa suunnataan huomio yhä uudelleen kehon, ajatusten ja tunteiden akti-
viteettiin. Tämä ei tarkoita kuitenkaan huomion suuntaamista pois ajatuksista 
sinänsä. Pikemminkin opimme näkemään, mitä ja miten ajatuksia ja tunteita 
kehomme ja mielemme sisällä liikkuu. Niskoihin koskee, stringit hiertää, pääm-
me ajattelee, haluaisimme lyödä jotakuta, vihaamme ja rakastamme. Kehollisten 
tuntemusten lisäksi mielessämme on sosiaalista todellisuutta koskevia käsityk-
siä. Esimerkiksi työelämässä opimme kuulemaan ajattelutapoja ja näkökulmia, 
jotka ovat ristiriidassa oman maailmankatsomuksemme kanssa. Olemme eri 
mieltä esimiehemme kanssa, koemme eriarvoisuutta työyhteisössä.

Zen-meditaatioperinteissä harjoitettu vain istuminen ei siis näin laajasti 
tulkittuna enää keskity ainoastaan yksilön kokemuksiin29. Siinä tarkkaillaan 
kaikkia kehomieleen juurtuneita ajatuksia, tunteita ja sosiaalisia suhteita. Vain 
istuminen on harjoitus, jossa ihminen asettuu paikalleen, on liikkumatta, ja hy-
väksyy että kehomieli tuottaa monenlaista materiaalia. Hyväksyntä tarkoittaa 
tässä ajatusten ja tunteiden tarkkailua, ei sitä, että hyväksyisimme kritiikittömäs-
ti ajatusten sisältöjä. Päinvastoin voimme meditaatioharjoituksessa kokea eriar-
voisuuden tunteen yhä vahvemmin, ja tarvittaessa myös reagoida siihen. Tällöin 
huomion suuntaaminen ei ole enää keskittymistä yhteen asiaan, vaan huomion 
avaamista koko kehomielen kokemusten virralle30. Huomio jakaantuu tällöin 
kaikille kehomielen alueille31. Kehomielen alueen sosiaalisten puolien tarkaste-
lu jää vähälle huomiolle, kun meditaatioperinteistä on siirrytty yksilökeskeisen 
kulttuurin ja yksilön stressinpoistoon keskittyvän harjoituksen tutkimiseen.

Erich Frommin ja kulttuurifilosofi Yrjö Kallisen tapaan katson, että tera-
peuttinen tunnetyöskentely meditaatiossa kytkeytyy myös kulttuurisen todel-
lisuuden ymmärtämiseen32. Tarkkailun periaate saa eri merkityksiä erilaisissa 
sosiaalisissa tilanteissa, kuten MBSR-menetelmän sovelluksissa työpaikalla tai 
koulumaailmassa33.

29 Ks. esim. Hayes & Smith 2008, 137. Zen-meditaatiosta vaikutteita ottaen esimerkiksi Steven 
Hayes on omaksunut tämän harjoituksen Hyväksymis- ja omistautumisterapian harjoituk-
siin.

30 Magid 2002, 41.
31 Klemola 2013, 37.
32 Kallinen 1965, 131–132.
33 Ks. Antti Saaren ja Jani Pulkin artikkeli käsillä olevassa teoksessa Mindfulness ja tieteet.
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tuntemusten lisäksi mielessämme on sosiaalista todellisuutta koskevia käsityk-
siä. Esimerkiksi työelämässä opimme kuulemaan ajattelutapoja ja näkökulmia, 
jotka ovat ristiriidassa oman maailmankatsomuksemme kanssa. Olemme eri 
mieltä esimiehemme kanssa, koemme eriarvoisuutta työyhteisössä.

Zen-meditaatioperinteissä harjoitettu vain istuminen ei siis näin laajasti 
tulkittuna enää keskity ainoastaan yksilön kokemuksiin29. Siinä tarkkaillaan 
kaikkia kehomieleen juurtuneita ajatuksia, tunteita ja sosiaalisia suhteita. Vain 
istuminen on harjoitus, jossa ihminen asettuu paikalleen, on liikkumatta, ja hy-
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tässä ajatusten ja tunteiden tarkkailua, ei sitä, että hyväksyisimme kritiikittömäs-
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kulttuurin ja yksilön stressinpoistoon keskittyvän harjoituksen tutkimiseen.

Erich Frommin ja kulttuurifilosofi Yrjö Kallisen tapaan katson, että tera-
peuttinen tunnetyöskentely meditaatiossa kytkeytyy myös kulttuurisen todel-
lisuuden ymmärtämiseen32. Tarkkailun periaate saa eri merkityksiä erilaisissa 
sosiaalisissa tilanteissa, kuten MBSR-menetelmän sovelluksissa työpaikalla tai 
koulumaailmassa33.

29 Ks. esim. Hayes & Smith 2008, 137. Zen-meditaatiosta vaikutteita ottaen esimerkiksi Steven 
Hayes on omaksunut tämän harjoituksen Hyväksymis- ja omistautumisterapian harjoituk-
siin.

30 Magid 2002, 41.
31 Klemola 2013, 37.
32 Kallinen 1965, 131–132.
33 Ks. Antti Saaren ja Jani Pulkin artikkeli käsillä olevassa teoksessa Mindfulness ja tieteet.
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Huomion avaaminen sosiaalisille rooleille

Kun huomion suuntaamisen harjoitus ymmärretään tarkkailun avaamiseksi kai-
kille tunteille ja sosiaalisille rooleille, joita ihmisessä on, meditaatioharjoituk-
sesta tulee kokonaisempi. Ihmisyyden eri puolille avoin harjoitus vaatii koko-
naisvaltaista kommunikaatiota muiden kanssa. Konkreettisesti tämä tarkoittaa 
esimerkiksi yhdessä tehtävää meditaatioharjoitusta34. Kuvailen teoreettisella 
tasolla, kuinka huomion suuntaaminen toimii sosiaalisissa yhteisöissä, esimer-
kiksi työpaikoilla. Yhteisön tai instituution sisällä meditaation harjoittaminen 
huomioidaan mindfulness-kirjallisuudessa, mutta aina ei ole selvää, mitä tällä 
tarkoitetaan35.

Kabat-Zinn korostaa hyväksyntää sekä myötätuntoharjoitusta. Hän viit-
taa kehon ja siihen liittyvien tunteiden kanssa harjoittamisen tärkeyteen. Hän 
näkee, ettei epätoivottuja tunteita tai sairauden oireita tule tukahduttaa. Tu-
kahduttamisella voi olla fysiologisia vaikutuksia elimistön toimintaan ja ta-
sapainoon36. MBSR-menetelmää harjoittavan ihmisen kehomielen kannalta 
oleellista on tunnistaa, kieltääkö hän harjoitteen avulla systemaattisesti tunne-
elämänsä solmuja, kipeitä muistoja tai omaa haavoittuvuuttaan. Kabat-Zinnin 
lähtökohtana ei nähdäkseni ole hyväksyä MBSR-harjoituksessa kaikkia ajatuk-
sia kritiikittä37.

Sauer ym. kuitenkin esittävät, että ajatusten tai tunteiden ”hyväksynnän” 
käsite on helppo ylitulkita nimenomaan MBSR-menetelmän sovelluksissa38. 
Myös Dreyfus on korostanut, että moderni kuvaus mindfulness-menetelmistä 
hyväksyvänä tietoisena läsnäolona ei tarjoa teoreettisesti riittävän pätevää mää-
rittelyä39. Hyväksynnän problematisointi ei olekaan osa MBSR-harjoitusta, ja 
tämän kriittisen asenteen puuttuminen voi johtaa hyväksymisen käsitteen yli-
tulkintaan. Sauerin mukaan hyväksyntä voidaan ymmärtää aktiivisena hyväk-
syntänä kaikelle sille, mitä on koettu. MBSR-menetelmän harjoittajalla on siis 

34 Kramer 2007, 194.
35 Ks. esim Kramer 2007, 4. 
36 Kabat-Zinn 2007, 356.
37 Ks. esim. Kabat-Zinn 2007, 356.
38 Sauer 2011, 5–6.
39 Dreyfus 2013.
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riski alkaa tulkitsemaan kaikkea kokemustaan aktiivisesti hyväksyen, esimer-
kiksi ajatellen “tämänhetkinen kokemukseni on hyvä”. Tällainen hyväksyntä 
kantaa mukanaan tunteita, motivaatiota ja arvostelmia. Sauer ym. painottavat, 
että tietoisuustaitoharjoituksessa ei tarvitse aktiivisesti pyrkiä hyväksymään 
ajatuksia, varsinkin jos ne ovat täysin ristiriidassa oman kokemuksen, etiikan ja 
maailmankatsomuksen kanssa. Sen sijaan Sauer ym. esittävät, että tietoisuustai-
toharjoituksessa ainoastaan tutkitaan vastaantulevia ideoita, sen kummemmin 
niitä omaksumatta tai vastustamatta.40

Stanley näkee tietoisuustaitoharjoituksen sisältävän retorisia ulottuvuuk-
sia41. Tällainen retorinen tai sosiaalinen rooli voi olla esimerkiksi edellä mai-
nittu pyrkimys suhtautua kokemukseen lauseen “tämänhetkinen kokemukseni 
on hyvä” kehyksessä. MBSR-menetelmää harjoitetaan kielen kehyksessä, jossa 
menetelmän harjoittamista ohjaillaan johonkin suuntaan.

Kun harjoitamme meditaatiota, voimme tunnistaa erilaisia rooleja, joita 
meillä on jo valmiina itsessämme ja joita yhteiskunnassa omaksumme ja kie-
lellistämme. Yksi tällainen retorinen kehys ja samalla kehollinen rooli voi olla 
nimenomaan MBSR-menetelmässä neutraalilta näyttävä tai sellaisena esitetty 
hyväksyvä tietoinen läsnäolo tai tarkkaileva asenne.

Miten tulisi suhtautua kehollisuuden ja erilaisten sosiaalisten roolien yhte-
yteen? Käyn läpi kolme tulkintaa tietoisuustaitojen käyttötavoista sosiaalisessa 
kontekstissa. Esimerkiksi otan työpaikalla harjoitettavan tietoisuustaitoharjoi-
tuksen.

1) MBSR-menetelmä valjastetaan erilaisten sosiaalisten roolien esittämi-
seen42. Toisin sanoen menetelmän harjoituksiin liitetään kehollisia, toimin-
nallisia, moraalisia tai maailmakatsomukseen liitettäviä käsityksiä tai lauseita. 
Työyhteisöissä MBSR-menetelmä ohjeistetaan työntekijöille neutraalina har-
joituksena. Kuitenkin työelämään MBSR-soveltavat henkilöt usein tuovat har-

40 Sauer 2011, 5-6.
41 Stanley 2011, 75.
42 Ks. Hodgson 2005, 52-53. MBSR-metodin käytön problematisoinnista on kirjoitettu muu-

tamia tieteellisiä tekstejä. Tässä mainittu ajatus on peräisin Damian Hodgsonin artikkelista ja 
Jaana Parviaisen tieteellisestä alustuksesta. MBSR-menetelmän käyttöä työpaikalla voidaan 
tutkia osana työroolien tutkimusta. Ks. myös Parviainen, Jaana 2013, 23.5. 2014: http://alus-
ta.uta.fi/artikkelit/2012/11/01/tarkeinta-on-olla-oma-itsensa-lasnatyon-performatiivisuus.
html
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41 Stanley 2011, 75.
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tamia tieteellisiä tekstejä. Tässä mainittu ajatus on peräisin Damian Hodgsonin artikkelista ja 
Jaana Parviaisen tieteellisestä alustuksesta. MBSR-menetelmän käyttöä työpaikalla voidaan 
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ta.uta.fi/artikkelit/2012/11/01/tarkeinta-on-olla-oma-itsensa-lasnatyon-performatiivisuus.
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joitukseen käsityksiä siitä, mitä MBSR-menetelmä tekee ihmiselle. Käytetään 
erilaisia ilmauksia, kuten ”hyväksyntä”, ”tyyneys”, ”tasapaino”, ”kontrolli” jopa 
”nöyryys”, joita työntekijöiden oletetaan oppivan MBSR-harjoituksen avulla43. 
MBSR-menetelmän sisältämiä yhteisön toimintaan vaikuttavia asenteita kutsun 
tässä yhteydessä sosiaalisiksi rooleiksi. Nämä roolit ovat aina osin myös keholli-
sia luonteeltaan. Tällaisia rooleja MBSR-menetelmään liitetään tai menetelmän 
tulkitaan niitä tuottavan.

2) Päinvastoin kuin edellä, tutkijat kuten Kathryn Byrnes esittävät, että tie-
toisuustaitojen harjoittaminen ei ole sosiaalinen rooli, vaan kehollisen olemisen 
tapa44. Byrnes siis näkee, että tietoisuustaidot voivat opettaa tunnistamaan ke-
hosta nousevia asenteita ja rooleja, esimerkiksi opettajan työssä. Byrnesin esit-
tämässä tulkinnassa hyväksyntä ei ole kuitenkaan itsessään retorinen rooli, vaan 
kehollisesta olemisesta nouseva näkökulma. Jää epäselväksi, miten retorinen 
rooli tai olemisen tapa Byrnesin ehdottamassa lähestymistavassa erottuvat toi-
sistaan. Byrnesin näkökulmaa suopeasti lukien, voidaan väittää, että kehollinen 
oleminen avautuu meditoimalla, ja se on meditaatiossa erotettavissa kaikista kie-
len tuottamista näkökulmista, joita yksilöllä on.

3) Yksi tapa hahmottaa tietoisuustaitoja sosiaalisessa kontekstissa on ve-
dota edellä käsiteltyyn vain istumisen harjoitukseen. Vain istuminen käsitetään 
kokonaisvaltaisena kehomielen tarkkailuna, jossa tutkitaan ihmisen toimintaa 
ja tapoja olla yhteisössä uudella tavalla. Vain istumisessa annetaan mahdollisim-
man vähän ohjeita, pyydetään henkilöitä vain olemaan paikoillaan ja katsomaan, 
mitä tietoisuustaitoharjoitus on. Tällöin seurataan Sauerin ym. ehdotusta, jon-
ka mukaan tietoisuustaitoharjoituksessa ei aktiivisesti hyväksytä kokemuksia 
”hyviksi”. Tästä positiosta harjoituksen kehollisuus voi nousta esille. Samoin on 
mahdollista tunnistaa kehoon kytkeytyvät tunteet ja sosiaalisen elämän asen-
teet. Tämä vaatii kuitenkin pitkällistä harjoitusta. Vain istuminen ei välttämättä 
sellaisenaan suuntaa meitä jäsentämään yhteiskunnassa omaksuttuja sosiaalisia 
rooleja. Miten sitten sosiaalisten roolien tunnistaminen astuu mukaan harjoi-
tukseen?

43 Ks. esim. Hunter 2008, 2. Ks. myös Chaskalson 2011, 4.
44 Byrnes 2012, 35.
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Stanleyn mukaan tietoisuustaitoharjoitus on tutkimusväline, jolla esimer-
kiksi tutkija työssään reflektoi itseään, kehollisuuttaan ja yhteiskuntaa45. Byrne-
sin näkökulmaa seuraten voidaan väittää, että eletyn kehon kokemus on jonkin-
lainen kielellisyyttä edeltävä olemisen tapa. Tämä on mahdollista, mutta tähän 
tilaan ei voida ohjata täysin vailla erilaisia rooleja tai jonkinlaista kielellistä il-
maisua.

Toisin kuin Byrnes esittää, ei ole vakaita perusteita olettaa (tutkimukselli-
sesti tai kokemusta tarkkailemalla), että eletyn kehon kokemus olisi puhdas eri-
laisista tulkinnoista, meihin syvälle juurtuneista tunnelukoista, perustarpeista 
tai esimerkiksi tiettyyn sosiaaliluokkaan kuuluvan ihmisen kasvatuksesta. Siksi 
eletyn kehon kokemusta tuleekin tutkia tilanteissa, joissa meihin juurtunut so-
siaalinen rooli tai yhteiskunnallinen epäkohta nousee esille. Jos MBSR-mene-
telmää tai meditaatiota harjoitetaan yhteiskunnallista elämää varten, ei ole mie-
lekästä luoda tai olettaa ”puhdasta” harjoitusta, jossa sosiaalisia rooleja ei ole. 
Päinvastoin meditointi tapahtuu yhdessä tunne-elämän ja sosiaalisten roolien 
tunnistamisen kautta.

Meditaatioharjoitus voidaan siirtää sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin 
harjoittamalla vuorovaikutteista meditaatiota. Myös tällaisessa harjoituksessa 
tutkitaan erilaisia sosiaalisiin tilanteisiin liitettyjä sosiaalisia rooleja. Tällöin 
voidaan asettaa kyseenalaiseksi annettuja tai omaksuttuja normeja, rooleja tai 
sääntöjä. Tietoinen läsnäolo tulkitaan tunteiden kokemisena, ja sosiaalisen roo-
lin pohdintaan, kyseenalaistamiseen tähtäävänä harjoituksena.

Edelliseen kohtaan (3) pohjautuen ehdotan, että mindfulness-harjoitus vaa-
tii tuekseen myös hyväksynnän strategialle päinvastaisia harjoitteita. Myös esi-
merkiksi Stanley, Dreyfus ja Sauer ym. tuovat esiin MBSR-harjoituksen rajat46. 
Pelkkä hyväksyvä tietoinen läsnäolo sellaisenaan ei ole toimiva malli esimerkiksi 
terapiatyössä tai työelämässä, koska se voi kantaa mukanaan piiloisia retorisia 
pyrkimyksiä, yksiulotteisia rooleja ja taustaoletuksia. MBSR-menetelmään tai 
laajemmin tietoisuustaitoihin liitettyjen retoristen pyrkimysten sopivuus esi-
merkiksi työelämässä, koulussa tai terapiassa on hyvin persoonakohtaista47. 

45 Stanley 2012, 76.
46 Stanley 2012, 76–77. Dreyfus 2013, 41. Sauer ym. 2011, 6.
47 Sauer ym. 2011, 5.
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45 Stanley 2012, 76.
46 Stanley 2012, 76–77. Dreyfus 2013, 41. Sauer ym. 2011, 6.
47 Sauer ym. 2011, 5.
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Tarkastelutapaani tukevat esimerkiksi Sauerin ym. ja Dreyfusin tutkimukset ja 
kirjoitukset tietoisuustaidoista48.

Huomion suuntaamisen harjoitus voidaan suhteuttaa kunkin yksilön psyy-
ken sisältöihin, siihen miten mieli toimii suhteessa kehoon. Näin on erityisesti, 
kun MBSR-menetelmää tai meditaatiota sovelletaan työelämässä tai kasvatuk-
sessa. Tämän lisäksi huomion avaaminen sosiaalisen todellisuuden pohdinnalle 
murtaa yksilöpsykologisen lähtökohdan, jossa MBSR-menetelmä on tarkoitettu 
lievittämään yksilön stressitasoa. Esimerkiksi Stanley ehdottaa, että kehollisen 
kokemuksen avaaminen tietoisuustaidoissa ei olekaan kokonaisvaltainen lähes-
tymistapa esimerkiksi terapian tapaan, vaan ennemminkin elämäntaito49.

Katsausartikkelini tuloksena on alustava hypoteesi hahmottaa tietoisuus-
taitoja: Yksilön ahdistus vaatii paitsi kehomieleen kohdistettua huomion suun-
taamista, myös sen yhteiskunnallisten syiden tiedostamista. Tietoisuustaitojen 
harjoituksessa voikin yhteiskunnassa koetun tunteen tai roolin kanssa jäädä is-
tumaan, ikään kuin kokea tunne kehossa, eikä pyrkiä etäännyttämään tai työntä-
mään sitä pois. Tällaisessakaan harjoituksessa ei pyritä takertumaan tunteeseen 
loputtomasti, vaan annetaan sen virrata lävitsemme. Sen sijaan persoonallemme 
ominaiset sosiaaliset roolit tai syvään rakentuneet persoonan piirteet ovat ken-
ties jotain pysyvämpää, jonka vain tiedostamme. Samalla voimme kyseenalais-
taa niitä rooleja, joihin yhteiskunta meitä ajaa. Myöhemmin omaa kokemusta 
voidaan reflektoida esimerkiksi ryhmässä (ryhmäterapia, työpaikka, koulu tai 
yliopisto, aktivistiryhmä muu yhteisö).

Tietoisuustaitoharjoituksen ja yhteiskunnan välinen vuorovaikutus mah-
dollistaa sen, ettei meditaatio jää vain yhden ihmisen kärsimyksen laastariksi, 
vaan kehomielen kanssa istuminen on lopulta voimakas yhteiskunnallisen ole-
misen muoto50.

48 Ks. esim. Magid 2002. Sauer ym. 2011, 5.
49 Stanley 2012, 76.
50 Buddhalaisen filosofian historian tutkimuksesta löytyy esimerkkejä siitä, miten yhteiskun-

nallisia näkökulmia meditaatioharjoitukseen sisältyi jo buddhalaiseen elämänmuotoon. 
Esimerkiksi theravana-perinteeseen tai mahayana-perinteen bodhisatva-asenteeseen sisältyy 
keskeisesti eettisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Palinkielessä bhavana tarkoittaa nimenomaan 
taitavien (kusala) mielentilojen kehittämistä so. ei passiivista, kaiken hyväksyvää, ei-arvioivaa 
toimintaa, vaan hyvin pro-aktiivista ”viljelyä”, jolla voidaan nähdä olevan myös sosiaalinen 
tehtävä. Näihin teemoihin ei ole kuitenkaan mahdollista mennä syvemmälle tässä artikkelis-
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Lopuksi

Sekä mindfulness-ilmiöstä käytävässä keskustelussa että zen-filosofiaa ja psyko-
logiaa yhdistävissä teorioissa painotetaan huomion suuntaamisen kahta puol-
ta51: 1) Huomion suuntaamisen harjoitus johonkin rajattuun kohteeseen. 2) 
Kaikkien kehomielen tunteiden ja ajatusten kanssa meditaation harjoittaminen.

Olen luonut katsauksen siihen, miten näitä näkökulmia voidaan tuoda 
lähemmäs yhteiskunnallista tarkastelua. Olen pyrkinyt problematisoimaan aja-
tusta tietoisuustaidoista, joissa keskitytään yksilölähtöiseen stressinpoistoon. 
Artikkelissani pyrin avaamaan yhteyksiä tietoisuustaidoissa harjoitettavien ke-
hollisten ja psyykkisten näkökulmien sekä yhteiskunnallisen tarkastelun välille.

Havainnoiva asenne tietoisuustaitoharjoituksessa ei rajoitu vain mielen si-
sältöön. Psykologisilla ehdollistumilla on usein sosiaaliset taustatekijänsä, joita 
harjoitus voi tehdä näkyvimmiksi. Olemme kasvaneet ajattelemaan, että olem-
me jotakin kulttuurin, yhteiskunnan, instituution, kielen, työn, sukupuolen si-
sällä. Sen sijaan, että huomion suuntaaminen olisi porautumista yhteen asiaan 
keskittymisen voimalla, huomio avataan myös sille, mitä me olemme sosiaalisi-
na, tuntevina ja kielellisinä olentoina.

Tietoisuustaitoharjoitus koskee tapaamme olla ja toimia toisten ihmisten 
kanssa. Kasvokkaista vuorovaikutusta voidaan oppia tietoisuustaitoharjoitusten 
avulla52. Samoin voimme tutkia huomion suuntaamista esim. kehokontaktissa 
toiseen ihmiseen. Eletyn kehon kokemus suunnataan näin yhteiskuntaan.

sa. Buddhalaisuuden ja sosiaalisen teorian suhteesta huomioita ks. esim. David Loy 2003: The 
Great Awakening. A Buddhist Social Theory. Boston: Wisdom Publications.

51 Ks. esim. Magid 2002, 4–5.
52  Ks. Kramer 2007, 129.
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Jani Pulkki & Antti Saari

Voiko hiljaisuudesta oppia? 
Kriittisiä näkökulmia  

kontemplatiiviseen pedagogiikkaan

Johdanto

Onko mahdollista, että tietoisen ajattelun ja järkeilyn pinnan alla on kasvatuk-
sellisesti arvokas alue, jota nykypäivän koulutusjärjestelmä ei ole tavoittanut? 
Voisiko inhimillinen kasvu olla jotain muuta kuin oman mielen ja ruumiin hal-
lintaa ja kasautuvaa tietomäärää? Voiko hiljaisuudesta oppia? Perinteisesti näi-
hin kysymyksiin on suhtauduttu kasvatusajattelussa jokseenkin torjuvasti. Kon-
templatiiviseksi pedagogiikaksi1 kutsutussa kasvatusteoreettisessa perinteessä 
niitä kuitenkin tarkastellaan suhteessa tietoisen läsnäolon taitojen kehittämi-
seen. Tässä artikkelissa esittelemme kontemplatiivisen pedagogiikan pääpiir-
teitä kasvatusfilosofisesta näkökulmasta. Pohdimme, millä tavoin se voi auttaa 
uudelleenarvioimaan vallitsevia kasvatuksen ja koulutuksen ontologisia ja epis-
temologisia perusteita. Samalla haluamme kiinnittää huomiota tapoihin, joilla 

1 Käytämme käsitettä kontemplatiivinen pedagogiikka vastaamaan angloamerikkalaisessa kir-
jallisuudessa käytettyjä käsitteitä contemplative pedagogy ja contemplative education.
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kontemplatiivinen pedagogiikka saattaa kiinnittyä koulutuksen valtarakentei-
siin ja vahvistaa niitä. Pahimmillaan kontemplatiivinen pedagogiikka saattaa 
toimia osana koulutuksen psykologisoivaa ja yksilöllistävää kulttuuria, peittäen 
näkyvistä kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöiden rakenteellisia ulottuvuuksia ja 
ideologioita. Koska kontemplatiivinen pedagogiikka suuntauksena on nuori ja 
Suomessa lähes tuntematon, ovat useat kehityssuunnat kuitenkin vielä avoinna.

Jo läntiseen antiikin filosofiaan kuului erilaisia mielen ja ruumiin toimintaa 
jalostavia harjoitteita. Tuolloin filosofia liittyi vielä elimellisesti elämäntaitoon, 
mutta kontemplatiiviset harjoitteet ovat sittemmin jääneet akateemisen filosofi-
an marginaaliin.2 Sen sijaan kontemplatiivisessa pedagogiikassa kasvatusfilosofi-
nen keskustelu – esimerkiksi kysymykset kasvatuksen tavoitteista, ihmiskuvasta, 
hyvästä elämästä – kytkeytyy filosofiseen praksikseen, elämäntaitoon. Näin län-
simainen kasvatusfilosofiakin palaa juurilleen elämänfilosofiaan ja sen itsekasva-
tuksen käytäntöihin.

Toistaiseksi kontemplatiivisen pedagogiikan tarjoamiin mahdollisuuksiin 
on reagoitu suomalaisessa kasvatustieteessä jokseenkin hitaasti. Itäisten viisaus-
perinteiden filosofiassa ja käytännössä, joista kontemplatiivinen pedagogiikka 
ammentaa, onkin nähdäksemme runsaasti sellaisia piirteitä, joka voi rikastaa 
myös suomalaista kasvatusajattelua.

Jotta kontemplatiivisen pedagogiikan mahdollisuuksia ja rajoituksia voi-
daan ymmärtää paremmin, on kehotietoisuusharjoitusten lähtökohtia syytä 
tehdä ymmärrettäviksi erityisesti suhteessa kasvatuspäämääriä ja ihmiskuvaa 
koskeviin kasvatusfilosofisiin kysymyksiin. Edelleen, koska kontemplatiivisessa 
pedagogiikassa korostetaan usein ainoastaan yksilön sisäistä kokemusta omasta 
ruumiillisuudestaan ja tietoisuudestaan, on myös tärkeää tuoda esille harjoituk-
seen kytkeytyvä yhteiskunnallinen viitekehys.

Esittelemme aluksi kontemplatiivisen pedagogiikan yleispiirteitä. Tämän 
jälkeen analysoimme kontemplatiivista pedagogiikkaa vallitsevan psykokulttuu-
rin sekä elinikäisen oppimisen kilpailukykydiskurssien konteksteissa. Kontemp-
latiivisen pedagogiikan arvioinnissa painotamme yhteiskunnallisen perspek-
tiivin välttämättömyyttä, sillä kaikkeen kasvatukseen liittyy aina avoimia 
kysymyksiä vallasta ja totuudesta. Nämä ovat puolestaan kiinteästi yhteydessä 

2 Hadot 2010, 260–266.
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2 Hadot 2010, 260–266.
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siihen, mikä ymmärretään “järkeväksi”. Juuri kysymykseen rationaalisuudesta 
kontemplatiivisella pedagogiikalla voikin olla paljon annettavaa, sillä se tuo pe-
rinteisten tietokäsitysten rinnalle uudenlaisen ajatuksen kontemplatiivisesta tie-
dosta, jossa hiljaisuus, nykyhetken rauhallinen hyväksyvä kuuntelu, voi toimia.

Yleiskatsaus kontemplatiiviseen pedagogiikkaan

Kontemplatiivinen pedagogiikka esitetään usein sellaisten kasvatusteorioiden 
perillisenä, joissa on korostettu oppimistulosten sijaan itse oppimisprosessia 
sekä sisällön laajuuden sijaan syväoppimista ja kriittisen ajattelun kehittämistä. 
Kontemplatiivisen pedagogiikan vastakohtana voidaan nähdä tiedon talletus-
metaforan pohjalta tapahtuva opetus. Tämän mukaan opettaja siirtää mekaa-
nisesti informaatiota oppilaisiin, jotka tallettavat oppiessaan tietoja mieleensä, 
aivan kuten rahaa talletetaan pankkiin. Tiedon talletuksen sijaan kontempla-
tiivinen pedagogiikka sekä edellä mainitut oppilaan aktiivisuutta painottava 
oppimisteoriat arvostavat sitä, mitä oppilas jo tietää ja tuntee. Tosin siinä missä 
vallalla olevat oppimisteoriat näkevät oppimisen informaation käsittelynä, on 
kontemplatiivisessa pedagogiikassa paino meditatiivisten menetelmien kasva-
tuksellisissa sovelluksissa.3

Kontemplatiivisen pedagogiikan perusharjoituksena voidaan pitää monis-
ta eri meditaatioperinteistä tunnettua hengityksen tietoista seuraamista. Ideana 
tässä harjoituksessa on istua selkä suorassa tai maata patjalla kiinnittäen huomio 
omaan hengitykseen. Hengityksen tarkkailun kautta mieli voidaan rauhoittaa 
ja totuttaa päästämään irti ajatuksista, toiveista, huolista ja peloista. Kun ajatuk-
sia ja tuntemuksia nousee, niiden annetaan tulla ja mennä omaan luonnolliseen 
tahtiinsa. Harjoituksen syventyessä mieli rauhoittuu ja lopulta tyhjenee. Tulok-
sena on kirkkaampi tietoisuus, jota automatisoitunut kognitiivinen toiminta ei 
sumenna ja joka pystyy olemaan paremmin läsnä ja tarkkaavainen tässä hetkessä.

Rentoutusharjoitusta tai “kehoskannausta” (body scan) voidaan pitää toise-
na kontemplatiivisen pedagogiikan perusharjoituksena. Se onkin vakiinnutta-
nut paikkansa urheiluvalmennuksessa ja sitä sovelletaan toisinaan jo koulujen 

3 Langer 1993; Repetti 2010, 5.
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liikuntatunneilla. Harjoituksen tarkoituksena on siirtää huomio ja pitää sitä 
jonkin aikaa kehon eri osissa. Huomion siirtäminen kohta kohdalta kehon jän-
nittyneisiin kohtiin auttaa kehoa ja mieltä rentoutumaan.4

Kontemplatiivinen pedagogiikka ei kuitenkaan tyhjenny yllä mainittui-
hin kahteen kontemplatiiviseen menetelmään, vaan termillä viitataan varsin 
kirjavaan joukkoon kehotietoisuuden harjoituksia sekä niitä koskevia teorioita 
kasvatuksen ja koulutuksen kentällä. Vain opettajan mielikuvitus asettaa rajat 
kontemplatiivisten harjoitteiden sovelluksille.5 Pohjois-Amerikassa erilaisia 
tietoisuustaitoja sovelletaan kasvavassa määrin kouluympäristössä osana elä-
mänkatsomuksellisia ja uskonnollisia kokemuksia käsitteleviä kursseja.6 Kon-
templatiivisen pedagogiikan harjoitukset eivät kuitenkaan vaadi uskonnollista 
vakaumusta, vaan tietoisuustaitoja voidaan harjoittaa vaikkapa biologian oppi-
tunnin yhteydessä: oppilaat harjoittavat luonnon havainnointia kiinnittämällä 
huomionsa määrätyksi ajaksi johonkin ympäristön kohteeseen. Tietoisen ha-
vainnoinnin nähdään avaavan mahdollisuuksia intuitiivisille, myötätuntoisille 
ja esteettisille tavoille kokea yhteyttä ympäristön ja toisten ihmisten kanssa.7

Edellä kontemplatiivista pedagogiikkaa on käsitelty kasvatusmenetelmänä, 
mutta toinen tärkeä näkökulma on kasvattajan itsekasvatus. Kontemplatiivisen 
pedagogiikan piirissä on esitetty, että ilman tietoista läsnäoloa ja mielen virkeyttä 
opettaja voi vaipua puuduttavaan “opetussuunnitelman toteuttamistranssiin”8 ja 
toimia ikään kuin “autopilotilla”9 suorittaen tahdottomasti ja persoonattomasti 
ylhäältä annettuja ohjeita. Lapset ja nuoret myös oppivat vähintään yhtä paljon 
siitä, miten kasvattajat ovat, kuin siitä mitä he opettavat.10

Asianmukainen ymmärrys kontemplatiivisen pedagogiikan mahdollisuuk-
sista edellyttää kuitenkin sitä, että pelkkä yksilön hyvinvoinnin näkökulma 
ylitetään ja kontemplatiivisia käytäntöjä pohditaan suhteessa laajempiin yh-
teiskunnallisiin ja poliittisiin ideologioihin. Muussa tapauksessa voi käydä niin, 

4 Ks. esim. Kabat-Zinn 2005, 249–271; Willard 2010.
5 Esimerkiksi Christopher Willardin (2010) teos Child’s Mind sisältää runsaasti kontempla-

tiivisia harjoitteita.
6 Grace 2011.
7 Willard 2010, 4–9; ks. Kabat-Zinn & Kabat-Zinn 1997, 24.
8 Cohen & Bai 2007.
9 Kabat-Zinn & Kabat-Zinn 1997, 24.
10 Schoeberlein & Sheth 2010, xxiii.
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6 Grace 2011.
7 Willard 2010, 4–9; ks. Kabat-Zinn & Kabat-Zinn 1997, 24.
8 Cohen & Bai 2007.
9 Kabat-Zinn & Kabat-Zinn 1997, 24.
10 Schoeberlein & Sheth 2010, xxiii.
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että kontemplatiivista pedagogiikkaa käytetään ainoastaan tukemaan hallitsevia 
valtarakenteita.
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Lisäksi humanistisen psykologian ja itämaisen eksotiikan yhdistävä kielenkäyt-
tö sulautuu varsin helposti osaksi tämän päivän “psykokulttuuria”, jossa oman 
elämän kysymyksiä hahmotetaan psykologisin, omaa autenttista minuutta ja 
tarpeiden toteuttamista painottavin sanankääntein11. Erityisesti toisen maail-
mansodan jälkeen myös palkkatyön hallinta länsimaissa on yhdistynyt erilaisiin 
humanistisen psykologian ideologioihin, jotka korostavat työntekijän kokemaa 
työn mielekkyyttä, itsetoteutusta ja yksilöllisiä joustoja.12

Tällaisessa ilmapiirissä pidetäänkin usein selviönä, että työsuhteiden lyhen-
tyessä ja niiden jatkuvuutta koskevan epävarmuuden lisääntyessä vastuu kilpai-
lukyvystä, kouluttautumisesta ja osaamisesta siirtyy yksilölle itselleen. Euroopan 
elinikäisen oppimisen järjestön tutkimusjohtaja Leenamaija Otala näkee yksi-
lön “työturvavakuutuksena” “hyvän työmarkkinakunnon, ajan tasalla olevan pä-
tevyyden sekä kyvyn oppia tehokkaasti”, sillä osaaminen ja pätevyys ovat “omaa 
omaisuutta”. Otalan mukaan osaamisesta ja pätevyydestä halutaan virallinen 
tunnustus, joka lisää yksilön markkina-arvoa työmarkkinoilla.13 Nykyään kasva-
tusta ja koulutusta pidetäänkin yleisesti kansallisen kilpailukyvyn avaintekijänä.

Eurooppalaisessa koulutuspolitiikassa sekä kasvatustieteessä puhutaan 
usein “elinikäisestä oppijasta” ihanteellisena kansalaisena. Elinikäinen oppija 
suhtautuu omaan elämäänsä yrittäjämäisesti: hän on valmis ottamaan vastuun 
omasta elämästään, hän asettaa kehitykselleen tarkkoja tavoitteita ja löytää kei-

11 Kivivuori 1992.
12 Crespo & Serrano 2010; Miller & Rose 2008.
13 Otala 2002, 39.
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noja niiden toteuttamiseksi.14 Nykyinen puhe informaatioyhteiskunnasta ja dy-
naamisesta markkinataloudesta tekeekin elinikäisen oppijan ymmärrettäväksi: 
siinä missä staattisessa yhteiskunnassa pärjäsi kerran opituilla, kaikille yhteisillä 
taidoilla, on nyky-yhteiskunnan arvaamattomasti muuttuvilla työmarkkinoilla 
oltava notkea kuin joogi – aina valmis mukautumaan.15 Puhe elinikäisestä oppi-
misesta ja dynaamisesta markkinataloudesta puolestaan liittyy laajempaan uusli-
beralistisen hallinnan yksilön vastuuta, “joustoja” ja dynaamisuutta painottaviin 
piirteisiin16.

Kyseessä ei kuitenkaan ole pakottava vaan suostutteleva hallinta, sillä tämä 
kaikki tapahtuu yksilön vapautta ja itsetoteutusta korostavan retoriikan varjol-
la17. Erilaisia itsetutkiskelun pedagogisia harjoitteita markkinoidaankin niiden 
kyvyllä päästä käsiksi kaikkein olennaisimpiin opetustyön elementteihin - opet-
tajien “sisäiseen elämään”, “sieluun” ja “reflektioon”, joihin standardoidut testit 
ja tuloksellisuusmittaukset eivät yllä18. Itsereflektio, itsehallinta ja oman itsensä 
toteuttaminen ovat näin ollen elinikäisen oppimisen ja kontemplatiivisen pe-
dagogiikan ihmiskuvia yhdistäviä piirteitä. Toisinaan kontemplatiivisen peda-
gogiikan käytäntöjä kuvataankin elinikäisen oppimisen päämääriä oivallisesti 
palveleviksi19.

Ihmiskeskeisyyden, yksilöllisyyden, luovuuden ja itsensä toteuttamisen ar-
vot kulkevat siis tänä päivänä käsi kädessä tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpai-
lukykyä korostavien hallinnan teknologioiden kanssa20. “Psykokapitalismissa”21 
kaikkein inhimillisimmät ominaisuutemme, luovuus ja kommunikaatio, muo-
dostuvat olennaisimmiksi tuotannontekijöiksi. Tässä elämänfilosofia erilaisten 
itsen hallinnan tekniikoiden muodossa näyttää palaavan nykyiseen kapitalisti-
seen yhteiskuntaan.

Psykokulttuuriseen retoriikkaan liittyy liiallisen psykologisoinnin ja kou-
lutuksen dekontekstualisoinnin vaara. Kasvatuspsykologisesti orientoituneissa 

14 Edwards 2008.
15 Simons & Masschelein 2008.
16 Olssen 2008.
17 Peters 2001; Saari 2006.
18 Ks. Esim. Intrator & Kunzman 2006.
19 Ks. Esim. Grace 2011, 101; 2010.
20 Rose 1999.
21 Värri 2002.
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teorioissa kasvatuksen ilmiöistä näet keskustellaan usein ilman niiden yhteiskun-
nallisia ja institutionaalisia konteksteja. Esimerkiksi valtiollisissa opetussuunni-
telmateksteissä ja didaktiikan oppikirjoissa oppimisesta on viime vuosikymme-
ninä puhuttu abstraktein psykologisin termein – kuvaten millaista oppiminen 
olisi “jos koulu ei olisi koulu”22. Samoin opettajilta vaaditaan ”reflektiivisyyttä”, 
tieteellistä päättelykykyä, jonka pohjalta opettaja asettaa hypoteeseja ja löytää 
vastauksen ongelmaan kuin ongelmaan. Tällöin opetus- ja kasvatustyö asettuu 
ikään kuin kaikista historiallisista ja kulttuurisista reunaehdoista vapaaksi, neut-
raaliksi ja tiedeperustaiseksi toiminnaksi.23

Psykologisoiva, yksilön itsetoteutusta painottava ajattelutapa, voi näin ollen 
helposti peittää alleen niitä yhteiskunnallisia rakenteita ja vallan mekanismeja, 
joiden keskellä se on muotoutunut. Jos myös kontemplatiivinen pedagogiikka 
nähdään irrallaan yhteiskunnallisesta kontekstistaan, saatetaan yhteiskunnan 
muutos nähdä välttämättömänä lähtökohtana, jota sen tulee palvella. Tällöin 
jätetään huomiotta, että valtion koululaitokset ja näiden opetussuunnitelmat, 
oppimismetodit ynnä muut järjestelyt myös osaltaan muuttavat yhteiskuntaa 
tarjoamalla tapoja ajatella, tietää, uskoa, tuntea, asennoitua ja havaita sosiaalista 
todellisuutta.

Kontemplatiivisen pedagogiikan kirjallisuudessa usein esiintyvä tapa näh-
dä tietoisuustaidot välineenä erilaisten annettuina esiintyvien päämäärien, 
kuten opetuksen tehostamiseen, työrauhan ja luovuuden kasvattamiseen24, 
onkin suhtauduttava kriittisesti. On sinänsä myönteistä, että tietoisuustaito-
jen harjoituksella on todettu olevan monia ihmisen hyvinvointia lisääviä vai-
kutuksia. Ongelmallista on kuitenkin se, että kontemplatiivinen pedagogiikka 
nähdään ainoastaan neutraalina välineenä, sillä tällöin katoavat näkyvistä paitsi 
sen yhteiskunnalliset ja poliittiset viitekehykset, myös siinä piilevä mahdollisuus 
muuttaa perinpohjaisesti tapojamme ajatella keinoista ja päämääristä.

Mikäli tätä ei tuoda esille, on mahdollista että tietoisuustaitoja hyödyntävä 
opetus ja kasvatus viljelevät helposti huomaamattomaksi jäävää symbolista kak-
soissidosta: toisaalta se puhuu sallivuudesta, myötätunnosta ja hyväksymisestä, 
mutta toisaalta se ikäänkuin rivien välissä saattaa kehottaa myös pakonomaiseen 

22 Simola 2002.
23 Autio 2006 117–123; 2009, 1–2; Siljander 2000.
24 Ks. Esim. Altobello 2007; Brady 2007.
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mielen ja ruumiin itsehallintaan, jatkuvaan sopeutumiseen ja ikuiseen riittämät-
tömyyden ja tyytymättömyyden tunteeseen.

Kun hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkkoja on purettu uusliberalistisen 
ideologian mukaan holhoavina, yksilön vapautta rajoittavina sekä tehottomi-
na, onkin tilalle tullut yksilö vailla yhteiskuntaa, jolloin jokainen saa kantaa 
oman elämänsä riskit itse.25 Näin vallankäyttö piiloutuu yksilön vapauden ja 
vastuun taakse: ihminen voi syyttää elämänsä tragedioista vain itseään26. Kos-
ka kyseinen ideologia toimii luonnollisiksi ja järkeviksi ymmärrettyjen arvojen 
ja yhteiskunnallisten suhteiden pohjalta, on syytä kysyä myös sitä, minkälaisen 
rationaalisuuskäsityksen pohjalta kontemplatiivisia harjoituksia saatetaan käyt-
tää kasvatuksen ja koulutuksen maailmassa. Samalla voidaan tuoda esiin myös 
kontemplatiivisen pedagogiikan kriittinen potentiaali, se miten meditatiiviset 
traditiot voivat parhaimmillaan kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä järjen ja tie-
don luonteesta.

Järjen rajat

Itsenäinen järjen käyttö on epäilemättä eräs keskeinen länsimaisen kasvatus-
kulttuurin arvoista. Kuitenkin kontemplatiivisessa pedagogiikassa nähdään, 
että järkeen ja tietoon liiaksi keskittyvä kasvatus voi tuottaa vieraantunutta tie-
toisuutta, jossa yksilö ei täysin ole läsnä kehollisesti, aistillisesti sekä suhteessa 
toisiin ihmisiin27. Nykyisen kasvatusajattelun kehittämisen kannalta onkin mie-
lenkiintoista, kuinka kontemplatiivinen pedagogiikka liittyy olennaisesti myös 
ihmisyyden ei-kognitiivisiin, ei-kielellisiin ja tiedostamattomiin ulottuvuuksiin. 
Kontemplatiivisesta pedagogiikasta voidaankin toivoa lievitystä länsimaisen 
kasvatuksen ja koulutuksen liialliseen äly-, ajattelu- ja tietopainotteisuuteen.

Nykyisessä yhteiskunnassa järki on filosofi Max Horkheimerin mukaan 
valjastettu yhteiskunnallisten prosessien vetojuhdaksi. Ainoaksi mittapuuksi 
on asetettu järjen toiminnallinen arvo luonnon ja ihmisten hallinnassa. Järjestä 
on tullut välineellistä, kaavamaista, matemaattisiin symboleihin ja logiikkaan 

25 Hilpelä 2004.
26 Peters 2001; Saari 2006.
27 Bai, Scott & Donald 2009, 324. Pryer 2007.



148 jani pulkki & antti saari

mielen ja ruumiin itsehallintaan, jatkuvaan sopeutumiseen ja ikuiseen riittämät-
tömyyden ja tyytymättömyyden tunteeseen.

Kun hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkkoja on purettu uusliberalistisen 
ideologian mukaan holhoavina, yksilön vapautta rajoittavina sekä tehottomi-
na, onkin tilalle tullut yksilö vailla yhteiskuntaa, jolloin jokainen saa kantaa 
oman elämänsä riskit itse.25 Näin vallankäyttö piiloutuu yksilön vapauden ja 
vastuun taakse: ihminen voi syyttää elämänsä tragedioista vain itseään26. Kos-
ka kyseinen ideologia toimii luonnollisiksi ja järkeviksi ymmärrettyjen arvojen 
ja yhteiskunnallisten suhteiden pohjalta, on syytä kysyä myös sitä, minkälaisen 
rationaalisuuskäsityksen pohjalta kontemplatiivisia harjoituksia saatetaan käyt-
tää kasvatuksen ja koulutuksen maailmassa. Samalla voidaan tuoda esiin myös 
kontemplatiivisen pedagogiikan kriittinen potentiaali, se miten meditatiiviset 
traditiot voivat parhaimmillaan kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä järjen ja tie-
don luonteesta.

Järjen rajat

Itsenäinen järjen käyttö on epäilemättä eräs keskeinen länsimaisen kasvatus-
kulttuurin arvoista. Kuitenkin kontemplatiivisessa pedagogiikassa nähdään, 
että järkeen ja tietoon liiaksi keskittyvä kasvatus voi tuottaa vieraantunutta tie-
toisuutta, jossa yksilö ei täysin ole läsnä kehollisesti, aistillisesti sekä suhteessa 
toisiin ihmisiin27. Nykyisen kasvatusajattelun kehittämisen kannalta onkin mie-
lenkiintoista, kuinka kontemplatiivinen pedagogiikka liittyy olennaisesti myös 
ihmisyyden ei-kognitiivisiin, ei-kielellisiin ja tiedostamattomiin ulottuvuuksiin. 
Kontemplatiivisesta pedagogiikasta voidaankin toivoa lievitystä länsimaisen 
kasvatuksen ja koulutuksen liialliseen äly-, ajattelu- ja tietopainotteisuuteen.

Nykyisessä yhteiskunnassa järki on filosofi Max Horkheimerin mukaan 
valjastettu yhteiskunnallisten prosessien vetojuhdaksi. Ainoaksi mittapuuksi 
on asetettu järjen toiminnallinen arvo luonnon ja ihmisten hallinnassa. Järjestä 
on tullut välineellistä, kaavamaista, matemaattisiin symboleihin ja logiikkaan 

25 Hilpelä 2004.
26 Peters 2001; Saari 2006.
27 Bai, Scott & Donald 2009, 324. Pryer 2007.
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keskittyvää sekä subjektiivista. Näin ennen järkeen sisältyneet hyveet, kuten oi-
keamielisyys, onni, yhdenvertaisuus ja suvaitsevaisuus, ovat kadottaneet juuren-
sa. Nämä hyveet ovat nyt tavoitteita ilman sellaista järkiperäistä voimaa, joiden 
avulla ne voitaisiin liittää uskottavasti objektiiviseen todellisuuteen. Mitä enem-
män järjen käsite heikkenee ja mitä enemmän se irtoaa itseisarvoisista hyveistä, 
sitä alttiimpi siitä tulee ideologiselle manipulaatiolle, mytologisoinnille ja mo-
raalisesti kyseenalaiselle käytölle.28

Nykyisin älyä, jota Horkheimer on kutsunut “subjektiiviseksi järjeksi”, käy-
tetään tyypillisesti asioiden luokitteluun sekä hallitsemiseen.29 Eräs keskeinen 
älyllisen luokittelemisen ja hallitsemisen motiivi on ihmisen turvallisuuden tun-
teen saavuttaminen. Käsitteellisten luokitteluiden kautta voi muodostua kuva, 
että todellisuus on hallinnassa, mikä vähentää ihmisen pelkoa, epävarmuutta ja 
hämmennystä. Kontemplatiivisten traditioiden näkökulmasta ongelmana tällai-
sessa tavassa käyttää asioiden älyllisiä luokitteluja hallinnan saavuttamiseksi on 
siinä, että ihmisen minuus on riippuvainen älyllistämisen ja käsitteellistämisen 
kyvystä tuottaa turvallisuuden tunnetta. Käsitteistä tulee näin esteitä todelli-
suuden välittömälle kokemiselle.   

Kontemplatiivinen pedagogiikka suhtautuu myönteisesti järjen käyttöön ja 
totuuden tavoitteluun, mutta sille järki ei ole pelkästään väline, jolla pyritään 
tehostamaan ajatusta eheästä ja hallittavasta egosta ja maailmasta. Edellä kuva-
tuissa kontemplatiivisissa perusharjoituksissa päästetään irti ajatuksista, usko-
muksista, huolista ja toiveista. Mindfulness-käytäntöjen kehittäjät väittävät, 
että tällä tavoin tulee tilaa uudenlaiselle ihmisenä olemiselle30, sillä hallinnan 
pyrkimyksistä irti päästäminen voi vapauttaa ihmisen tulevaisuuteen kohdistu-
vista peloista ja huolista sekä tuoda samalla tarkkaavaisuuden nykyhetkeen.

Tämänkaltaisen ajattelun takana on buddhalainen käsitys ihmismielestä ja 
sen jalostamisen mahdollisuuksista. Ihmismieli vertautuu näet zenbuddhalai-
sessa filosofiassa usein sameaan lampeen. Jos ryhdyt sekoittamaan sitä (vimma-
tulla järkeilyllä), tulet vain levittäneeksi pohjamutia ja samentamaan vettä enti-
sestään. Parhain tapa rauhoittaa ja valaista mieli on antaa ajatusten rauhoittua 
itsestään, jolloin mieli kirkastuu kuten vesi, jonka humus painuu tyynellä säällä 

28 Horkheimer 2008, 33–35.
29 Horkheimer 2008.
30 Ks. Kabat-Zinn 2006, 100.
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hiljalleen takaisin pohjaan. Zen-buddhalaisessa ajattelussa nähdään, että kirkas 
mieli mahdollistaa intuitiivisempaa ja toimintaa ja herkempää todellisuuden ha-
vainnointia. Meditatiivisissa harjoituksissa ajattelutapoja ei pyritä muuttamaan 
ajattelemalla vielä vähän enemmän, vaan kun mielen sisältöjä havainnoidaan 
arvostelematta, ne vähitellen hioutuvat kuin itsestään tavoilla jotka edistävät 
ymmärrystä, myötätuntoa ja eheyttä31. Kyse on siitä, että ajatusten luonne ym-
märretään vain ajatuksina. Kun suhde omiin ajatuksiin muuttuu, myös kogni-
tiivinen joustavuus lisääntyy, mikä puolestaan luo tilaa uusien, vähemmän mi-
näkeskeisten näkökulmien omaksumiselle32. Kontemplatiivisilla harjoituksilla 
voidaankin vaikuttaa myös niin sanotun kontemplatiivisen tiedon kehittymi-
seen.

Kontemplatiivinen tieto

Tiedon talletusmetaforan mukaisen oppimiskäsityksen ongelma on siinä, että 
tietoa opitaan näennäisesti irrallaan ihmisen persoonasta ja moraalista. Tieto-
taito ja järki nähdään informaatiokapitalismissa tuotteina joita ostetaan ja 
myydään markkinoilla siinä missä muitakin hyödykkeitä. Lisäksi vallitsevat 
opetusopit eivät useinkaan auta kohtaamaan opettajan työn epämiellyttäviä 
mielentiloja, kuten voimattomuutta, ahdistusta sekä kaoottisuuden tuntua33. 
Kontemplatiivisessa pedagogiikassa sen sijaan ymmärretään, että tieto ja ih-
misen henkinen ja ruumiillinen oleminen ovat elimellisellä tavalla yhteydessä 
toisiinsa. Olemista voi kehittää uudenlaiselle tiedolle ja ymmärrykselle vastaan-
ottavaiseksi, ja kontemplatiivinen tieto voi vastavuoroisesti muokata koko ihmi-
sen olemassaoloa.34 Kontemplatiivinen pedagogiikka näkee lisäksi, että kaikki 
tajunnassa oleva ei ole järjellisesti ja kognitiivisesti tiedostettua ja siksi kasvatus 
voi parhaimmillaan jalostaa myös näitä ei-kognitiivisia ja ei-järjellisiä ulottu-
vuuksia, kuten tahtoa sekä aistikykyä.

31 Kabat-Zinn 2010, 101.
32 Willard 2010, 64, 81.
33 Pryer 2007.
34 Saari & Pulkki 2012.
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31 Kabat-Zinn 2010, 101.
32 Willard 2010, 64, 81.
33 Pryer 2007.
34 Saari & Pulkki 2012.
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Kasvattajan arjessa oikea suhtautuminen, arvostus, hyväksyntä, läsnäolo 
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mää, jonka mukaan tietoinen toimintamme on aina yhteydessä vain intuitiivi-
sesti ymmärrettyihin tavoitteisiin, arvoihin ja tiedon muotoihin.37
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meditaatioon on suunniteltu hiljentämään mielen sisäistä jutustelua ja viemään 
mieltä kohti syvenevää tietoisuutta, keskittymistä ja intuitiivista oivallusta. Täl-
laiset harjoitukset voivat Hartin mukaan avata uudenlaista tietoisuutta. Kyse 
on ihmisen sisäisestä avautumisesta, joka mahdollistaa vastaavan avautumisen 
suhteessa maailmaan. Tällä tavoin maailmankuva, minäkäsitys ja suhteet toisiin 
ihmisiin voivat muuttua mielen avautumisen seurauksena.38 Kontemplatiivisen 
pedagogiikan näkökulmasta inhimillinen kasvu onkin esimerkiksi laajentunut-
ta tietoisuutta itsestä suhteessa ympäröivään maailmaan, syvempää ymmärrystä 
asioiden keskinäisriippuvuudesta sekä laajennettua empatiaa kaikkia tuntevia 
olentoja kohtaan39.

Kasvatus kriittiseen filosofiseen ajatteluun, medialukutaitoon ja demo-
kraattiseen osallistumiseen voi hyötyä tällaisesta mielen avautumisesta. Kriit-
tinen mieli voi olla myös ahdas mieli, mikäli se ei tarkastele kriittisesti omia 
emotionaalisia, aistimellisia ja asenteellisia lähtökohtiaan ja pysyttelee vain 
kaavamaisen tai subjektiivisen järjen tasolla40. Tyyni, kirkas ja keskittynyt mieli 

35 Willard 2010, 69.
36 Hart 2004.
37 Polanyi 1966, 18–24.
38 Hart 2004.
39 Kabat-Zinn 2010, 94.
40 Kabat-Zinn 2006, 101.



152 jani pulkki & antti saari

on puolestaan filosofinen siinä mielessä, että se on syvästi kosketuksissa yksilön 
omaan kokemukseen41.

Tietoisuustaitoja onkin sovellettu kriittisen ja feministisen pedagogiikan 
opetuksessa avaamaan yksilön ruumiillinen ja emotionaalinen kokemus ideo-
logiakriittisen tarkastelun kohteeksi.42 Lisäksi kontemplatiivisen pedagogiikan 
voidaan nähdä haastavan kuluttajuuteen perustuvia identiteettejä. Ihminen, 
joka ei pakonomaisesti seuraa jokaista yllykettään, ei myöskään rakenna identi-
teettiään kuluttamisen kautta.43

Yhteenvetona subjektiiviseen järkeen liittyvistä ongelmista voidaan tode-
ta Francisco Varelan44 tavoin, että pelkkä eettinen tieto irrallaan yksilöllisestä 
tajunnasta ei riitä tekemään ihmisestä hyveellistä tai viisasta, mikä on lopulta 
kasvatuksen tärkein tehtävä45. Sikäli kun kontemplatiivinen pedagogiikka voi 
tyynnyttää ja kirkastaa mieltä, sen voidaankin nähdä vaikuttavan ihmiseen pe-
dagogisesti pelkkää rationaalista ajattelua laajemmalla tavalla.

Kuuluisan Menonin paradoksin kautta on kuvattu osuvasti sitä, kuinka tie-
täminen ja tietämättömyys kuuluvat molemmat kasvatuksen olemukseen. Kun 
Menon kysyy Sokrateelta, voiko hyvettä opettaa, käy keskustelun myötä ilmi, 
ettei kumpikaan lopulta tiedä, mitä hyve oikeastaan on. Tämä näyttää vievän 
kokonaan pohjan Sokrateen pedagogiselta työltä. Menon parahtaa: “Miten sinä 
muka aiot tutkia sellaista, mistä et edes tiedä mitä se on? Millaista tavoittelet, 
kun etsit sellaista, mitä et tunne? Ja jos löydät sen, mistä tunnistat sen siksi, mistä 
et mitään tiedä?”46 Olemme tekemisissä sen kanssa, jota kasvatusfilosofi Veli-
Matti Värri kutsuu “olemisen mysteeriin vastaamiseksi”: kasvattajan on omak-
suttava jokin kanta hyvän elämän, totuuden ja kauneuden merkitystä koskeviin 
kysymyksiin, vaikka lopullisia vastauksia onkin mahdotonta antaa.47 Kontemp-
latiiviset käytännöt voivatkin auttaa ymmärtämään tietomme rajoja ja painottaa 
aistillisen ja kehollisen viisauden merkitystä48.

41 Repetti 2010, 11.
42 Ks. esim. Orr 2002.
43 Pulkki 2014; Smith 2013.
44 Varela 1999; vrt. Revel & Ricard 2000, 22.
45 Värri 2010, 40.
46 Menon 80d.
47 Värri 2000, 134–135.
48 Pryer 2007.
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Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kontemplatiivisia menetelmiä sovel-
tava kasvattaja olisi automaattisesti toiminnassaan viisas ja hyveellinen. Kuten 
yllä osoitettiin, meditaatiokäytännöt voidaan varsin helposti asettaa palvele-
maan monenlaisia yhteiskunnallisia päämääriä. Se voi olla väylä uusien inhi-
millisten alueiden valjastamiseen markkinoiden toimivuuden ja kilpailukyvyn 
ehtojen turvaamiseen.

Lopuksi

Erilaisilla meditatiivisilla harjoitteilla on lukuisia mitattavissa olevia vaikutuksia 
niin oppilaiden kuin opettajienkin terveyteen ja hyvinvointiin. Siksi kontemp-
latiivisten käytäntöjen soisi leviävän koulutuksen ja kasvatuksen maailmaan, sa-
malla kun ymmärrys sen mahdollisuuksista ja rajoituksista lisääntyy.

Kellään tuskin on mitään sitä vastaan, että esimerkiksi opettajat ja oppi-
laat jaksaisivat koulussa paremmin ja olisivat rentoutuneempia sekä vähemmän 
stressaantuneita. Emme ole kuitenkaan halunneet keskittyä ainoastaan psyyk-
kisen ja fyysisen hyvinvoinnin aspekteihin. Sen sijaan koemme, että on tärkeää 
tarkastella näitä harjoitteita myös yhteiskunnallisessa ja ideahistoriallisessa vii-
tekehyksessä. Kysymys siitä, kenen ehdoilla ja opeilla kasvatusta ja koulutusta 
kehitetään, on esitettävä aina uudelleen erilaisissa yhteiskunnallisissa ja ideologi-
sissa tilanteissa. Helposti näet oletetaan että meditaatiokäytännöt ovat välineitä, 
joiden soveltaminen on riippumatonta kulttuurisista konteksteista. Juuri tämä 
oletus neutraaleista välineistä ja abstrakteista yksilöistä on itsessään kulttuuri-
sesti ja ideologisesti spesifi.

Yhteiskunnallinen perspektiivi on välttämätön esimerkiksi elinikäisen op-
pimisen ja kontemplatiivisen pedagogiikan tarkastelussa, koska kasvatuksen ja 
koulutuksen aluetta pyritään usein manipuloimaan talouden ja politiikan ta-
holta ymmärtämättä kasvatuksen erityislaatua. Juho Hollon mukaan kasvatusta 
ei voi palauttaa mihinkään yksittäiseen kapeaan näkökulmaan, koska ihmisen 
kasvu on lopulta jotain laajuudessaan määrittelemätöntä49. Kuten Menonin pa-
radoksi osoittaa, kasvatus suhtautuu aina johonkin hyvään joka ei voi koskaan 

49 Hollo 1952, 39.
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tulla selkeästi määritellyksi. Avoimesti hyvään suuntautuva kasvatus antaa myös 
mahdollisuuden jonkin uuden inhimillisen olemassaolon muodon ilmenemisel-
le50. Sen sijaan ihmisen käyttäminen esimerkiksi taloudellisen kasvun välineenä 
estää ihmistä olemasta oma inhimillinen itsensä51.

Olemme halunneet painottaa niitä kontemplatiivisen pedagogiikan piir-
teitä, jotka voivat laajemmin kyseenalaistaa vallitsevan kasvatus- ja koulutus-
kulttuurin luonnetta. Monesti perinteinen koulukasvatus korostaa kasvatuksen 
oppimiseen liittyviä sisältöjä, mitkä puolestaan perustuvat tietynlaiselle käsityk-
selle järjen ja tiedon luonteesta. Tiedon ja järjen voi kuitenkin ymmärtää myös 
laajemmin, tavalla joka tunnustaa myös niiden ei-kognitiivisen ja ei-sanallisen 
ulottuvuuden. Kontemplatiivisessa tiedossa intuitiivisuudella, hyväksyvällä 
asennoitumisella ja läsnäolon harjoittamisella on tärkeä rooli. Siksi meditatiivi-
silla käytännöillä voi myös olla epäsuorasti yhteiskunnallisia rakenteita kyseen-
alaistavia piirteitä. Niiden kautta voi avautua mahdollisuuksia pedagogiselle 
toisin ajattelemiselle ja toimimiselle. Koska elämänmuotomme nykyisin on 
rakentunut yhä kasvavan ärsyketulvan ja välineellisten sosiaalisten suhteiden ja 
suorituspaineiden ympärille, on tärkeää tuoda esiin myös pedagogisia harjoit-
teita, jossa ulkoinen häly voidaan hiljentää oman kehollisen olemassaolon kuun-
telemiseksi. Ärsyketulvaan voidaan vastata pedagogisesti luomalla tilaisuuksia 
hiljaisuuden kokemiseen. Näin voidaan vaikuttaa siihen, ettei ihmisestä kehity 
yleisten uskomuksien ja sovinnaisuuksien kritiikitön sisäistäjä.

50 Biesta 2006.
51 Hollo 1952, 37.
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