
Osallisuus, merkityksellisyys 
ja empaattinen kohtaaminen
Jutta Simonen
Vapaaehtoistyön koordinaattori



Sosiaalinen liittyminen

• Olemme ”hypersosiaalisia eläimiä”
• Sosiaalisen liittymisen tunne: Tunne siitä että minä 

kuulun joukkoon (yksilötaso, perhe/ryhmätaso, 
yhteiskunnallinen taso)

• Sosiaalista liittymistä vahvistaa jo se, että pää 
kääntyy toista kohti ja katsotaan toista silmiin (Leikola, 
Mäkelä & Punkanen (2016). Polyvagaalinen teoria ja 
emotionaalinen trauma. Duodecim 2016;132(1):55-61)

• Ihminen automaattisesti määrittelee jatkuvasti onko 
tilanne ja tila turvallinen vai ei



Hermoston toiminta
                                                   Jarruttaa symp. hermoston aktivoitumista
       SOSIAALINEN                    Stressin säätelykyky & tunnesäätely ↑
       LIITTYMINEN                     Sydämen syke & kortisoli ↓
                                                    Lepo, teko, flow

                                                    Sympaattisen hermoston aktivoituminen
       TAISTELE TAI PAKENE       Ylivireys, ahdistusoireet, paniikki
                                                    Sydämensyke ↑
                                                    Kortisoli ↑

                                                    Parasympaattisen hermoston aktivoituminen
       LAMAANTUMINEN           Alivireys, väsymys, masennusoireet
                                                    Sydämen syke ↓
                                                    Kortisoli ↓



Syrjäytyminen  ja eristäytyminen

• Kun ihminen voi huonosti hän usein eristäytyy
– Jokainen kohtaaminen voi olla kokemus lisää 

ulossulkemisesta tai kokemus sosiaalisesta liittymisestä
• Kun ihminen voi huonosti hänen havaintokykynsä 

on vinoutunut:
– Masentunut näkee negatiivisia asioita
– Traumatisoitunut näkee uhkaavia asioita
– Vihainen näkee epäoikeudenmukaisuuksia
– Uupunut näkee lisää kuormittavia asioita



Mitä on empatia?

Empatia on se mekanismi, jonka avulla 
tunteet tarttuvat.



Mitä on empatia?
• Empatia on toisen kokemuksen, ajatusten ja 

tunteiden ymmärtämistä ja niihin eläytymistä: 
”astumista toisen saappaisiin”.

• Keskeinen osa elämää: valpastuttaa meidät toisten 
tarpeille ja saa reagoimaan niihin.

• Empatia on syvästi kehollinen kokemus; se on 
autonomisen hermoston tila, jolla on taipumus 
mukailla toisen henkilön autonomisen hermoston 
tilaa (Ax, A.A. 1964. Goals and methods of 
psychophysiology)
ÞTunteet ”tarttuvat”



Empatia ja keho



Empatia ja keho
(Babette Rothschild, Apua auttajalle)

• Tunteeseen liittyy aina kehollinen ilmentymä. Kaikilla 
tunteilla (suru, viha, pelko…) on niille ominaiset, 
universaalit 
– somaattiset ilmentymänsä, jotka voi ulkoisesti havaita (esim. 

asento, ilme) 
– sekä sisäinen, ulkoapäin havaitsematon elimistön toimintatapa 

(esim. pulssin kiihtyminen)
• Läheisessä vuorovaikutuksessa tunteilla on taipumus 

siirtyä kokijasta havaitsijaan: taipumus kopioida 
tiedostamatta toisen asentoja ja eleitä.

• Aivoilla tärkeä rooli tunteensiirrossa, kohtaamisessa 
aivoissa aktivoituu samoja alueita kuin toisella ihmisellä.



Kehosynkronia
• Kehollista synkroniaa tapahtuu ilman 

empatiaakin
• Synkronia on molemmansuuntaista: myös 

asiakaspalvelijan asennot ja tunteet tarttuvat
→Tästä syystä kasvo- ja asentotietoisuus on       
    Tärkeää työssä, jossa kohdataan ihmisiä 
• Ilmiötä voi käyttää tietoisesti hyödyksi myös 

asiakaspalvelussa 



• Kohtaamisen / puhelun aikana käytettäviä keinoja, joiden 
avulla voi purkaa somaattista empatiaa ja somaattista 
peilautumista:
– Oman kehon huomioiminen, tietoinen läsnäolo tilanteessa: 

huomaa omat reaktiot paremmin
– Asento, hengitys, kasvonilmeet, voit tietoisesti muuttaa
– Voi jännittää lihaksia, juoda vettä, liikkua, 

hakea uuden kynän tms.

• Vaikean puhelun tai kohtaamisen jälkeen: 

– Keskustele työtoverin kanssa

– Koita ravistella tunne pois omasta vartalosta
 

Keho jaksamisen ja selviytymisen tukena



Keho jaksamisen ja selviytymisen tukena

• Tässä ja nyt: keskittyminen tähän hetkeen, 
kun mieli käy ylikierroksilla

• Aistit: mitä kuulet, mitä näet, miltä tuoli 
tuntuu…?

• Hengitys: erityisesti uloshengitys aktivoi 
parasympaattista hermostoa, joka rauhoittaa

• Kehon maadoittaminen: jalat tukevasti 
lattiaa vasten, kehon rajojen tunnustelu 
painaen, puristaen

• Jännityksen ja rentouden vuorottelu: 
lihasrentoutus, kehotietoisuuden lisääminen



• Myötätunto jalostaa empatian antaman ymmärryksen haluksi 
toimia 
–Ero sympatiaan: Emme pyri ratkaisemaan ongelmaa, vaan 

ymmärtämään ja olemaan ystävällisiä
• Myötätunto antaa toiselle enemmän kuin pelkkä empatia
• Myötätunto tarjoaa ymmärrystä ja lohdutusta toisen kärsimykseen
• Aivot tarvitsevat kokemuksia huolenpidosta, välittämisestä ja 

ystävällisyydestä
• Myötätunto aktivoi aivoissa turvaa ja rauhoittumista
–Turvan tunnetta tarvitaan jotta voidaan tehdä rationaalisia 

päätöksiä
• Myötätuntoa tarvitaan myös positiivisten tunteiden aktivointiin → 

auttaa kestämään vastoinkäymisiä

Myötätunto



Empaattinen kohtaaminen
• Toimiminen toisen ”peilinä”
• Yritä ottaa todesta, älä mitätöi asiakkaan tunnetilaa 

tai kokemusta.
• Pysy rauhallisena – se rauhoittaa 
• Älä moralisoi tai suutu
• Osoita aitoa halua kuunnella
– ”Minulle on tärkeää se mitä sanot”
– ”Haluan auttaa ja ymmärtää”
– ”En jätä sinua yksin, tuen sinua”
– ”Autan sinua selvittämään tämän asian loppuun”



Validaatio

= Toisen kokemus ja tunteet tulevat kuulluksi ja 
niitä kunnioitetaan (riippumatta siitä onko kuulija 
samaa mieltä) 
→ validoi ”kunnes saat nyökkäyksen” 
– ”Olet oikeassa, tuo on minustakin väärin”
– ”Kuulostaa todella raskaalta”
– ”Kuulostaa että olet todella vihainen”
– ”Surullista”, ”onpa iloista”
– ”Hieno juttu, tärkeä asia”



Hankala asiakastilanne
• Valmistaudu hankalaan tilanteeseen jos voit
• Informoi työtovereita tai pyydä heitä olemaan 

paikalla jos mahdollista
• Pysy rauhallisena, älä puhu päälle
• Eleet ystävällisiä ja rauhallisia 
• Avoin istuma-asento
• Ohjaaminen ja osoittaminen avoimella kämmenellä, 

ei sormella
• Informaatio vähentää usein hankalia tilanteita – 

esim. toimitusajoista informoiminen etukäteen 
vähentää niistä suuttumista.



Minulla on merkitys

• Ihminen tarvitsee osallisuuden, liittymisen  ja 
hyväksymisen kokemusta (empaattisessa 
kohtaamisessa lisääntyvät kaikki) 

• Ihminen tarvitsee merkityksellisyyden kokemuksia → 
Voidaanko antaa jokin sellainen rooli – vaikka kuinka 
pieni – mikä on merkityksellinen

• Tapahtumien järjestäminen → Kokemus, että on 
yhteydessä toisiin. Kokemus, että saa antaa toisille.

• Kirjasto julkinen tila: mahdollisuus kaikkien tuoda oma 
äänensä esille 



Mielenterveysongelmien kierre

Viha
Häpeä, syyllisyys

Eristäytyminen, 
syrjäytyminen

Mielenterveyden
ongelmat

lisääntyvät

Masennus, 
ahdistuneisuus, 

osattomuus



Toipumisen pyörre
koettu 

pätevyys, 
merkitys,
ylpeys   

Osallisuus
Sosiaalinen 
liittyminen 

mielenterveyden 
koheneminen 

Kyky toimia, 
kyky oppia 

uutta



Keskustele parin kanssa

• Milloin koet työssäsi osallisuuden ja sosiaalisen 
liittymisen kokemuksia?
• Miten työssäsi voisit lisätä asiakkaan osallisuuden 

ja sosiaalisen liittymisen kokemuksia?
• Oletko kokenut asiakaspalvelijana tai asiakkaana 

merkittäviä kohtaamisia, jotka ovat painuneet 
mieleesi? 
• Milloin koet työsi mielekkääksi, merkitseväksi ja 

tärkeäksi?



KIITOS


	Dia 1
	Sosiaalinen liittyminen
	Hermoston toiminta
	Syrjäytyminen ja eristäytyminen
	Mitä on empatia?
	Mitä on empatia?
	Empatia ja keho
	Empatia ja keho (Babette Rothschild, Apua auttajalle)
	Empatia ja keho
	Keho jaksamisen ja selviytymisen tukena
	Keho jaksamisen ja selviytymisen tukena
	Myötätunto
	Empaattinen kohtaaminen
	Validaatio
	Dia 15
	Minulla on merkitys
	Mielenterveysongelmien kierre
	Toipumisen pyörre
	Keskustele parin kanssa
	KIITOS

