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ABSTRACT 
 

The subject of this functional thesis was to guide a group for mental health 
rehabilitees with schizophrenia. The purpose of this thesis was to plan and 
conduct a mindfulness group. Another aim was to utilize Kabat-Zinn’s de-
fined seven basic attitudes in group guiding. First, it was important to ex-
amine how the schizophrenic rehabilitees benefit from guided mindfulness 
exercises in a group. Second, the results and activities during the sessions 
were to be collected in a written form, i.e. a booklet about the session con-
tents of the group activities for the commissioner of this thesis, a certain 
adult psychiatric unit in southern Finland. 
 
When guiding a patient group with schizophrenia, there are challenges 
that must be considered, for example problems in cognition, talking and 
thinking. According to some researches, people who suffer from schizo-
phrenia profit from training mindfulness in a group. Meditating has also 
affected positively in cognitive perception and emotion regulation. Also re-
sponding towards illness has changed. The guided group of this thesis 
study gathered four times in January one hour per session.  
 
The group consisted of six members. From the instructor’s point of view, 
several participants most likely changed their attitudes towards their own 
thoughts and meditating had a positive effect on their emotion regulation. 
In addition, the majority of the participants considered the experience of 
the mindfulness pleasing. 
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1 JOHDANTO 

Tarkoituksenani on suunnitella ja toteuttaa tietoisen läsnäolon ryhmä skit-
sofreniaa sairastaville mielenterveyskuntoutujille. Toisena tarkoituksenani 
on hyödyntää Kabat-Zinnin (2013) määrittelemiä seitsemää perusasen-
netta ryhmänohjauskerroilla tietoisen läsnäolon harjoitteiden lisäksi. 
 
Olen määritellyt opinnäytetyöni tavoitteeksi saada selville, miten psykoo-
sisairauksista kärsivät mielenterveyskuntoutujat hyötyvät tietoisen läsnä-
olon harjoittamisesta ryhmässä. Toisena tavoitteenani on tuottaa toimin-
takerroista selkeä tulostettava nide, jota tilaajan on mahdollista hyödyntää 
jatkossa toiminnassaan. 
 
Kiinnostuin mindfulnessista löytäessäni YouTubesta videon, jossa Jon Ka-
bat-Zinn (2016) vertasi ihmisen mieltä kiehuvaan vesikattilaan. Tietoisen 
läsnä-olon tilassa ajatuksia voidaan verrata kattilan pohjalla syntyviin vesi-
kupliin, jotka nousevat pinnalle ja purkautuvat itsestään, kun niihin ei 
tartu. Yksilön tulisi ymmärtää, että ajatukset eivät määrittele häntä. Tietoi-
sen läsnäolon harjoittelun avulla on lopulta mahdollista tarkkailla ajatuksi-
aan ulkopuolelta. Ihmisen tulisi suhtautua ajatuksiinsa myötätunnolla ja 
ystävyydellä ja ideana ei ole hankkiutua niistä eroon. (Kabat-Zinn, 2016; 
Kabat-Zinn, 2013, ss. 46–47) Tietoisen läsnäolon merkitys korostuu enti-
sestään yhteiskunnassa vallitsevan suorituskeskeisyyden vuoksi ja usein ih-
minen elää oravanpyörässä vailla voimia irtautua siitä.  
 
Opinnäytetyön tilaaja on aikuispsykiatrian avohoidon yksikkö Etelä-Suo-
mesta. Opinnäytetyössä käytän mindfulnessista käsitettä tietoinen läsnä-
olo, joka on sen suomenkielinen synonyymi. Päädyin käyttämään suomen-
kielistä synonyymia, koska se on helpompi ymmärtää kuin vierasperäinen 
ilmaisu. Aluksi käsittelen työssä tietoisen läsnäoloa ja stressin yhteyttä. Tä-
män jälkeen avaan erikseen skitsofrenian pääpiirteet ja omana kokonai-
suutenaan skitsofreniaa sairastavan ryhmänohjauksen, jossa on mukana 
useita kansainvälisiä tutkimuksia.  
 
Määrittelen myös omassa luvussaan opinnäytetyöni tavoitteet ja tarkoi-
tuksen. Työssä esitellään myös, kuinka opinnäytetyöprosessi on edennyt. 
Teoriapohjan jälkeen on vuorossa toiminnallisen osion kuvaus, joka on 
suunniteltu yhteistyössä tilaajan kanssa. Kokonaisuuteen kuuluu neljä toi-
mintakertaa. Arvioin projektin onnistumista ja tietoisen läsnäolon harjoit-
telun vaikuttavuutta ryhmään itsereflektion ja ohjaajalta saadun palaut-
teen perusteella. Työni keskeisiä käsitteitä ovat skitsofrenia, tietoinen läs-
näolo, stressinhallinta ja skitsofreniaa sairastavien ryhmänohjaus. 
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2 TIETOINEN LÄSNÄOLO JA STRESSI 

Tietoisen läsnäolon juuret ovat buddhalaisessa perinteessä, mutta nykyai-
kaisella tietoisella läsnäololla ei ole mitään tekemistä uskonnollisuuden 
kanssa. Esimerkiksi Buddha-patsas esittää mielentilaa, eikä jumalaa. Tie-
toisen läsnäolon perusajatus on, että hyväksymme sen, millainen tilanne 
on juuri sillä hetkellä ja vastaanotamme sen juuri sellaisena, kuin se meille 
näyttäytyy. Tärkeää olisi pysähtyä hetkessä. Meditaatioharjoitusten avulla 
on mahdollista vakauttaa mieli, jotta se kykenee näkemään tarkkailun koh-
teena olevan asian todellisen olemuksen. Tämä vaatii pitkäjänteistä ja ku-
rinalaista harjoittelua.  (Kabat-Zinn, 2013, ss. 32-33, 35–37; Burch & Pen-
man, 2016, ss. 146–147) 
 
Tietoista läsnäoloa voidaan hyödyntää erilaisten sairauksien tuomien 
haasteiden ja oireiden lievittämisessä ja muiden hoitomuotojen tukena. 
Esimerkiksi Brownin ym. (2010) mukaan tietoisen läsnäolon avulla skitso-
freniaa sairastavan on mahdollista muodostaa erilainen suhtautumistapa 
sairauteensa, kehittämällä sisäisiä voimavarojaan. Eli sairaus ei muutu mik-
sikään, vaan yksilön suhtautuminen sitä kohtaan. 
 
Stressin määrittely on usein haasteellista, se liittyy moniin erilaisiin elä-
mäntilan-teisiin ja sen alle ryhmittyy kaikille luontaisia tunteita, jotka ihmi-
nen voi kokea hyvin voimakkaasti. Stressi ilmenee yksilöllisesti ja muuttaa 
muotoaan matkan varrella. Stressi tulisi ymmärtää laajana käsitteenä, ja 
sitä pitäisi ajatella kokonaisvaltaisesti. Stressiä voi tarkastella eri näkökul-
mista, kuten psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta, mutta ne ovat yhtey-
dessä toisiinsa. (Kabat-Zinn, 2007, s. 307) 
 
On mahdollista tietoisella ja fiksulla tavalla kehittää sisäisiä voimavaroja, 
ne vaikuttavat siihen, miten yksilö kohtaa stressiä aiheuttavat tekijät. En-
nen kehittymistä, tulee tunnistaa stressin tunne itsessään. On mahdotto-
muus poistaa kaikkia stressitekijöitä ympäristöstä, mutta niihin on mah-
dollista suhtautua uudella tavalla. Olennaista on se missä suhteessa yksilö 
näkee itsensä stressitekijöihin. Vuorovaikutuksen näkökulmasta psyykki-
sen stressin sietokyky kasvaa, jos yksilö kehittää henkisiä ja fyysisiä voima-
varojaan.  Voimavaroja voi kehittää esimerkiksi tietoisen läsnäolon harjoit-
tamisen ja liikunnan avulla. (Kabat-Zinn, 2007, ss. 311–313) 
 
Usein stressiä verrataan jatkuvaan oravanpyörään, josta on haasteellista 
irrottautua. Stressitekijät aktivoivat taistele ja pakene-reaktion, vaikka ne 
eivät aina olisi kovin merkittäviä. Jokaisella on omat tapansa käsitellä stres-
siä ja monesti ihminen pyrkii työntämään ikävät tunteet syrjään. Tunteiden 
välttäminen ei ole kannattavaa, koska tällöin jokin vaikea tai kipeä tilanne 
jää käsittelemättä. Välttelyn kautta negatiivinen tunne muuttuu voimak-
kaammaksi ja juurruttaa sisimpään pelkoa ja varovaisuutta. Yksilö voi yrit-
tää torjua tunnetta esimerkiksi kieltämällä, analysoimalla mielessään 
aiempia vääriä ratkaisuja tai pitää itsensä niin kiireisenä, että hänen ei 
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tarvitse ajatella syvällisesti.  Kyse on tällöin virheellisestä sopeutumisesta, 
joka lopulta voi purkautua riippuvuuden, masennuksen, uupumuksen tai 
itsetuhoisen käyttäytymisen muodossa. Pitkittynyt stressi voi myös lau-
kaista jonkin fyysisen sairauden, kuten sydänkohtauksen tai syövän. Kun 
ihminen sairastuu, lisääntyy myös stressi ja noidankehä on valmis. (Kabat-
Zinn, 2007, s. 322–339; Burch & Penman, 2016, ss. 145–146) 
 
Stressin voi myös kohdata tietoisesti, jolloin tilanne on koko keholle huo-
mattavasti vähemmän stressiä aiheuttava. Erona on se, että taistele ja pa-
kene-reaktio ei käynnisty automaattisesti jokaisesta mahdollisesta stressin 
aiheuttajasta. Silloin, kun yksilö valitsee tietoisen läsnäolon, on hänen 
mahdollista hyväksyä tilanne ja näin mieli rauhoittuu. Käytännössä se, että 
tunnistaa stressireaktion ajoissa ja kykenee mielen lujuudellaan siihen rea-
goimaan, vaatii säännöllistä hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoittamista. 
Meditoimisessa kehittyy silloinkin, kun mieli on levoton, kehossa on kipua 
tai voimakkaita tunteita. Kaikkea tuota tulisi pyrkiä vain tarkkailemaan ja 
hyväksymää sellaisenaan. (Kabat-Zinn, 2007, ss. 340–344) 

3 SKITSOFRENIA 

Skitsofrenia on yleisin psykoosisairauksista. Sen ICD-koodi on F20 ja sitä 
voidaan kutsua myös jakomielitaudiksi. Kyse on erittäin vakavasta sairau-
desta, jota on edelleen haasteellista hoitaa. Sen ennuste paranee, mitä ai-
kaisemmin sairaus tunnistetaan ja saadaan aloitettua hoito. Potilaalla on 
yleensä ennen psykoosiin sairastumistaan ennakko-oireita. Ennen ensipsy-
koosia ne ovat yleensä kestoltaan pidempiä verrattuna seuraaviin psykoo-
seihin. On määritelty, että noin yksi prosentti suomalaisista sairastuu skit-
sofreniaan elämänsä aikana. Skitsofrenia on hyvin heterogeeninen sairaus 
ja siihen sairastutaan yleensä alle kolmenkymmen vuoden ikäisenä. Siihen 
sairastumista havainnollistetaan stressi-haavoittuvuusmallin pohjalta. 
Skitsofreniassa toiminnan taso laskee yleensä muutaman vuoden, mutta 
sitten tilanne usein rauhoittuu.  On myös mahdollista, että ihminen sairas-
tuu jo lapsuudessa tai vaihtoehtoisesti kypsemmällä iällä. Sairauden puh-
keamiseen vaikuttavat perimä, elinolosuhteet lapsuudessa ja nuoruu-
dessa. Jos toisella lapsen vanhemmalla on diagnosoitu skitsofrenia, on hei-
dän lapsellaan noin 10 prosentin riski sairastua myös. (Suvisaari ym. 2017, 
s. 141, 143; Käypä hoito -suositus, 2015; Huttunen, 2018)  
 
Skitsofreniaa sairastavan oireet jaetaan positiivisiin ja negatiivisiin. Positii-
visiksi oireiksi määritellään erilaiset aisteihin kohdistuvat harhat, harhaluu-
lot ja puheen tuoton ja käytöksen hajanaisuus. Negatiivisiksi oireiksi mää-
ritellään tunne-elämän latistuminen, puheen köyhtyminen, tahdotto-
muus, vetäytyminen ja kyvyttömyys kokea mielihyvää. (Käypä hoito -suo-
situs, 2015) Yksikään edellä mainituista oireista ei ole tunnusomainen yk-
sistään skitsofrenialle ja diagnoosiin riittää jo kaksi oiretta, jos ne ovat kes-
täneet vähintään kuukauden ja ne eivät johdu lääkkeistä tai ole 
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masennuksen aiheuttamia oireita. Myös tutkittavan henkilön sosiaalisen 
toimintakyvyn täytyy olla selkeästi laskenut ja sen on pitänyt jatkua yhtä-
jaksoisesti kahden kuukauden ajan.   Silti aina ei aseteta diagnoosia, vaan 
kyseessä voi olla jokin muu psykoosisairaus. (Suvisaari ym. 2017, s. 143; 
Huttunen 2018) 
 
Aistiharhoilla tarkoitetaan sitä, että sairastunut aistii ympärillään ääniä tai 
kokee, että joku tai jokin koskettaa. Harhat voivat kohdistua myös näkö-, 
haju- tai kuuloaistiin. Kuuloon liittyvät harhat ovat tavallisimpia ja osalla 
potilaista niitä on koko ajan. Uhan ne aiheuttavat sellaisessa tilanteessa, 
jossa skitsofreniaa sairastava alkaa toimimaan niiden mukaan. Harhaluulo 
on asia, jonka sairastunut on tulkinnut väärin ja uskoo siihen. Vaikka vää-
ristynyt asia oikaistaisiin vääräksi, uskoo potilas siihen silti. Ikävimmillään 
sairastuneen koko mieltä hallitsee jokin uskomus. Harhaluulot liittyvät 
usein esimerkiksi ulkopuoliseen voimaan, päähän pesiytyneisiin vieraisiin 
ajatuksiin. Jos henkilö sairastaa paranoidista muotoa skitsofreniasta, voi 
hän kokea, että joku vainoaa tai vakoilee hänen toimiaan. On myös mah-
dollista, että potilas luulee, että muun muassa viaton hymy voi olla ivaa tai 
että lehtijutut viestivät hänelle asioita. Ajatushäiriöt ja hajanainen puhe 
saattavat pahimmillaan tehdä puheen vaikeaksi ymmärtää, koska se muut-
tuu epäloogiseksi ja rikkonaiseksi ja huomiota saattaa olla vaikeaa kohden-
taa tiettyyn aiheeseen. Ajan mittaan myös puheen tuottamisesta voi ka-
dota spontaani luonne ja mieli saattaa ikään kuin olla tyhjä.  (Suvisaari ym. 
2017, ss. 145–151) 
 
Skitsofrenian hoidossa on tärkeää jatkuva, luottamukseen perustuva hoi-
tosuhde. Merkittävää hoidon onnistumisen kannalta on myös potilaan ja 
hänen läheistensä henkilökohtaiset tarpeet huomioiva hoitosuunnitelma, 
joka tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Pitkän aikavälin hoidossa on ensiar-
voista, että sairastunutta motivoitaisiin sitoutumaan hoitoon, myös mie-
lekkääseen päivittäiseen toimintaan tulee panostaa. (Käypä hoito -suosi-
tus, 2015) 
 
 Sairaus etenee jokaisen kohdalla yksilöllisesti ja siihen vaikuttaa oireisto, 
annettu hoito, halu ottaa vastaan hoitoa, lähipiirin tarjoama tuki ja heidän 
asennoitumisensa sairastunutta kohtaan. Avainasema on psykoosilääki-
tyksellä, koska psykooseilla on taipumus uusiutua. Lääkityksen ideana on 
määrittää pienin mahdollinen tehokas lääkeannos ja pyrkiä eliminoimaan 
haittavaikutukset mahdollisimman vähäisiksi. Kuntoutus on myös tärkeä 
elementti, jotta toimintakykyä saataisiin vahvistettua. Kuntoutumista to-
teutetaan yleensä avopuolen yksiköissä ja se toteutuu moniammatillisessa 
yhteistyössä skitsofrenian hoitoon erikoistuneissa paikoissa. Kuntoutuk-
seen kuuluu esimerkiksi oireidenhallintaa ryhmässä ja sosiaalisten suhtei-
den ja taitojen vahvistamista. Jos arjen toimet aiheuttavat ylimääräistä 
ponnistelua tai ne eivät luonnistu, on siihen myös mahdollista saada tukea. 
Psykoedukaatiota on tärkeää tarjota niin skitsofreniaa sairastavalle, kuin 
hänen perheelleenkin. (Suvisaari ym., 2017, s. 143; Käypä hoito -suositus, 
2015)   
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4 SKITSOFRENIAA SAIRASTAVIEN RYHMÄNOHJAUS 

Ryhmään kuuluminen on parhaimmillaan hyvin vahvistava kokemus ja yh-
teisten tavoitteiden kautta ryhmä voidaan määritellä voimavaraksi. Yhtei-
sesti asetettu tavoite voimistaa potilaan tunnetta siitä, että hän on ryhmän 
jäsen ja näin toimintaan sitoutuminen helpottuu. Ohjaajan tulee vahvistaa 
näitä tuntemuksia, opastaa osallistujia ja edesauttaa positiivisen ja hyväk-
syvän ilmapiirin syntymistä. Ryhmä muuttaa muotoaan sen koko elinajan 
ja ryhmää ohjaavan on hyödyllistä tunnistaa ne. Tunnistamisen merkitys 
korostuu silloin, kun ryhmässä syntyy jokin ristiriita. (Vänskä ym., 2011, ss. 
88–89; Kyngäs ym., 2007, ss.104–105) 
 
Ryhmän muotoutuminen voidaan jakaa viiteen vaiheeseen: muotoutumis-
vaihe, myrskyämisvaihe, sääntöjen määrittämisen ja vakauttamisen vaihe, 
työskentelyvaihe ja päätösvaihe. Silloin, kun ryhmä hakee muotoaan, osal-
listujat hakevat vielä paikkaansa ja ryhmähenki ei ole vielä syntynyt. Oh-
jaajan tulee huomioida, että osa ryhmäläisistä on hiljaisempia ja osa puhe-
liaampia. Tässä vaiheessa ohjaaja antaa tietoa ryhmän toiminnasta ja aika-
taulusta. Ohjaaja näyttää esimerkkiä omalla toiminnallaan ja voidaan aja-
tella, että ryhmä omaksuu tämän.  Myrskyvaiheelle on luontaista se, että 
osallistujat kyseenlaistavat toimintaa taistelua vahvojen persoonien ja var-
sinaisen ryhmän ohjaajan välillä saattaa ilmetä. Viimeistään tässä vai-
heessa on hyvä määritellä yhteiset säännöt toiminnalle. Vältytään myös 
monilta ristiriidoilta, kun kaikilla on tiedossa yhteiset linjat. Rajat luovat 
myös turvallisuutta. Työskentelyvaihe on pääsääntöisesti tasaista ja hyö-
dyllistä aikaa toiminnalle. Ryhmän päättymiselle on ominaista haikeus ja 
toisaalta ilo siitä, mitä on saavutettu. (Vänskä ym., 2011, ss. 90–91; Kyngäs 
ym., 2007, ss. 112–115) 
 
Ohjaajan omat ennakkoluulot ja odotukset ovat yhteydessä ohjaustapaan, 
joten olisi tärkeää ajatella, että ryhmä ja jokainen ohjattava on tärkeä ja 
merkittävä. Tämä näkyy konkreettisesti tervehdysten ja positiivisen ke-
honkielen kautta. Myönteistä palautetta tulisi jakaa kaikille ja jokaisen tu-
lisi myös saada tasapuolisesti kertoa ajatuksistaan. Ohjaajan täytyy hillitä 
itseään, jotta ryhmässä syntyisi aitoa keskustelua. Keskustelua tulisi johda-
tella potilaiden näkökulmasta. (Vänskä, ym., 2011, ss. 98–99) Seuraavalla 
sivulla olevassa kuvassa numero yksi esitellään tässä työssä hyödynnetty-
jen kansainvälisten tutkimusten keskeisimmät tulokset. 
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Kuva 1. Keskeisimmät kansainväliset tutkimustulokset ja ohjeet skitso-
freniaa sairastavien tietoiseen läsnäoloon pohjautuvasta ryh-
mänohjauksesta. 

 
Vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessa tutkittiin kvantitatiivisesti tietoi-
seen läsnäoloon perustuvan psykoedukaation vaikutusta skitsofreniaa sai-
rastaviin. Tutkimuksen tuloksista ilmeni, että tietoisen läsnäolon harjoituk-
set lisäsivät kognitiivista oivalluskykyä ja lääkitykseen sitoutumista. Tutki-
muksen perusteella tietoista läsnäoloa voidaan käyttää lääkehoidon tu-
kena. (Cetin & Aylaz, 2018, s.737)  
 
Tabakin, Horanin ja Greenin vuonna 2015 valmistuneessa tutkimuksessa 
tutkittiin, kuinka tietoinen läsnäolo vaikuttaa skitsofreniapotilaan motivaa-
tioon, tunteiden säätelyyn, toiminnallisiin häiriöihin suhtautumiseen ja ne-
gatiivisiin oireisiin. Tuloksien perusteella potilaiden tunteiden säätely pa-
rani, mutta negatiivisiin oireisiin se ei vaikuttanut. Tulosten perusteella 
skitsofreniapotilaat saattavat hyötyä tietoiseen läsnäoloon perustuvasta 
toiminnasta, koska heidän tietoisen läsnäolon kykynsä on alhaisemmalla 
tasolla verrattuna kontrolliryhmään. On myös mahdollista, että joidenkin 
kohdalla tietoinen läsnäolo vähentää negatiivista tapaa ajatella. (Taback, 
Horan & Green, 2015, s. 537, 541) 
 
Vuonna 2010 julkaistussa kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkittiin tietoi-
sen läsnäolon vaikutusta skitsofreniaa sairastavien ahdistuneisuuden ta-
soon. Tutkimukseen osallistui yhteensä 15 ihmistä ja heidät jaettiin 

Tietoisen läsnäolon harjoitukset 
lisäsivät kognitiivista oivalluskykyä ja 

lääkityksen sitoutumista. 
Suositellaan lääkehoidon tueksi. 

(Cetin & Aylaz, 2018, s. 737.)

Tunteiden säätely parani, ei 
vaikutusta skitsofrenian negatiivisiin 

oireisiin. Joiden kohdalla saattaa 
vähentää negatiivista tapaa ajatella. 

(Taback ym., 2015, s. 537, 541.)

Ryhmässä toimintaohjeistus 
annettiin selkeällä tavalla, yhdessä 

tai kahdessa lauseessa hitaalla 
tempolla, jotta asiat helpompi 
omaksua. Myötätuntoa itseä 

kohtaan korostettiin. (Brown ym., 
2010 ss. 229–230.)

Tietoisen läsnäolon ryhmän 
psykiatriset oireet lievenivät, 

psykososiaalinen toimintakyky nousi, 
sairauteen suhtautuminen muuttui 
paremmaksi. (Chien & Thompson, 

2014, ss. 52–54.)

Kahdeksan viikkoa kestäneessä 
MBSR-ohjelmassa stressi alkoi 

lieventyä viikolta neljä ja kahden 
ensimmäisen viikon aikana oli 

sisäistetty, että ajatukset ovat kuin 
sääkarttoja, niihin ei kannata 

ripustautua tai jäädä kiinni. (Baer 
ym., 2012, s. 755, 762–763 )
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kolmeen ryhmään. Viidellä viidestätoista oli diagnoosina skitsofrenia ja 
kymmenellä skitsoaffektiivinen häiriö. Jokaiselle ryhmälle ohjattiin kaksi 
kertaa viikossa tunnin mittainen tunti tietoisesta läsnäolosta. Tuntien li-
säksi osallistujat saivat mukaansa cd:n, jossa oli tietoisen läsnäolon harjoi-
tuksia ja soittimen, jotta kotona harjoittelu olisi mahdollista. Osallistujilta 
kerättiin tietoa liittyen odotuksiin, positiivisiin ja negatiivisiin lopputulok-
siin, henkilökohtaisiin haasteisiin harjoittelussa, ohjelman plussiin ja mii-
nuksiin ja siihen, mistä ohjelmassa on kyse.  (Brown, Davis, LaRocco & 
Strasburger, 2010, ss. 224–232) 
 
Tietoisen läsnäolon tunneilla kiinnitettiin huomiota ryhmän kokoon, jotta 
ryhmäläisiä voitaisiin paremmin arvioida. Yleensä tietoiseen läsnäoloon 
keskittyvillä tunneilla osallistujia voi olla jopa 20. Ohjelma oli muunneltu 
MBSR konseptista. Toimintaohjeet annettiin selkeästi yhdessä tai kah-
dessa lauseessa hitaalla tempolla, jotta tieto olisi helpompi omaksua. Teo-
riaosuudessa korostettiin myötätuntoa itseä kohtaan ja sen sisältö oli laa-
dittu yksinkertaiseksi. Teoriassa tuotiin opetuksellisesti esille muun mu-
assa sitä, että roikkuminen miellyttävissä kokemuksissa ja ikävien tuntei-
den välttely lisää stressiä ja kärsimystä. Ohjelmassa korostettiin myös sitä, 
että ihmisen ajatukset tai tunteet eivät määrittele häntä, vaan kyse on ohi-
menevistä häivähdyksistä, joihin ei tule tarttua, koska ne eivät välttämättä 
ole todellisia. (Brown ym., 2010, ss. 229–230) 
 
Tuloksista kävi ilmi, että tietoinen läsnäolo oli vaikuttanut positiivisesti 
kognitioon, kuten parempiin ajattelumalleihin, uusiin ideoihin ja ajatuksiin. 
Muutosta oli havaittu myös siinä, että ryhmän myötä oli ollut helpompaa 
keskittyä hetkeen, rentoutua ja olla tietoisempi ja hyväksyvämpi itseä koh-
taan.  Ryhmästä saatu vertaistuki koettiin myös myönteisenä asiana. Haas-
tetta yksittäisille osallistujille aiheuttivat keskittymis-, oppimis- ja muisti-
ongelmat. Osan oli vaikea olla läsnä sosiaalisten tilanteiden aiheuttaman 
ahdistuksen vuoksi ja osalle haastetta loi esimerkiksi kipu, äänet mielessä 
ja kotona harjoittelu. Psykoottiset oireet eivät lisääntyneet harjoittelun ai-
kana ja osa koki, että ne olivat vähentyneet. Tietoisen läsnäolon avulla skit-
sofreniaa sairastavan on mahdollista muodostaa erilainen suhtautumis-
tapa sairauteensa, kehittämällä sisäisiä voimavarojaan sen oppien mu-
kaan. (Brown ym., 2010, ss. 233–240) 
 
Vuonna 2014 julkaistussa tutkimuksessa seurattiin kaksi vuotta 107 skitso-
freniaa sairastavaa kiinalaista avohoidossa olevaa potilasta. Ryhmät ko-
koontuivat puolen vuoden ajan ja tämän jälkeen heitä seurattiin puolen-
toista vuoden ajan. Osallistujat oli jaettu kolmeen ryhmään. 35 annettiin 
perinteistä psykoedukaatiota sisältävää ohjausta, 36 sai tietoiseen läsnä-
oloon perustuvaa psykoedukaatiota sisältävää ohjausta ja 35 sai ohjausta 
vailla psykoedukaatiota ja tietoista läsnäoloa. Tietoiseen läsnäoloon perus-
tuva ryhmä kokoontui, joka toinen viikko kahden tunnin ajan. Näiden ta-
paamisten lisäksi ryhmäläisiä kannustettiin harjoittamaan tietois-ta läsnä-
oloa päivittäin kotioloissa. Psykoedukaatioryhmä kokoontui yhtä usein 
kuin tietoiseen läsnäoloon perustuva ryhmä. Tietoiseen läsnäoloon 
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pohjautuvan ryhmän tulokset olivat seurannassa parempia liittyen psyki-
atrisiin oireisiin, psykososiaaliseen toimintakykyyn, sairauteen suhtautu-
miseen ja sairaalajaksojen kestoon. Tulosten pohjalta tietoiseen läsnä-
oloon pohjautuva psykoedukaatio on varteenotettava hoitomuoto skitso-
freniaa sairastaville. (Chien & Thompson, 2014, ss. 52–54) 
 
Vuonna 2012 julkaistun tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten kahdeksan 
viikkoa kestävän tietoiseen läsnäoloon pohjautuvaan stressinhallintaohjel-
maan osallistuminen vaikutti osallistujien vointiin viikko viikolta. Tutkimuk-
sessa seurattiin 87 aikuista, jotka kärsivät pitkäaikaisista sairauksista, ki-
vusta tai muista haasteellisista elämäntilanteista. Sairaus, kipu ja vaikeat 
elämäntilanteet olivat aiheuttaneet kaikille osallistujille voimakasta stres-
siä.  Olettamuksena oli, että tietoiseen läsnäoloon syventyminen vähen-
täisi merkittävästi stressiin suhtautumista ja sen kokemista. Osallistujat ar-
vioivat kehittymistään ja mahdollista muutosta joka viikko. Kurssi toteutet-
tiin Massachusettsin yliopistossa MBSR- ohjelman mukaisesti. Ohjelma 
koostui viikoittain toteutetusta kahden ja puolen tunnin tietoisen läsnä-
olon ohjauksesta ja jokaista osallistujaa kannustettiin harjoittelemaan ää-
nitteen tuella varttitunnin verran kuutena päivänä viikossa. Huomiota kiin-
nitettiin myös siihen, miten osallistujat saisivat vietyä tietoisen läsnäolon 
arkeen, kuten syömiseen tai kävelemiseen. (Baer, Carmody & Hunsinger, 
2012, ss. 755–757) 
 
Osallistujat kokivat stressin lieventyneen vasta ohjelman neljännellä vii-
kolla ja tietoisen läsnäolon harjoittelu helpottui viikolla kaksi. Merkittäviä 
muutoksia raportoitiin esimerkiksi viikolta kaksi, silloin oli parantunut tie-
toinen reagointi tilanteissa, eli ei enää reagoitu sokeasti tilanteissa. Viikolta 
kolme osallistujat olivat kehittyneet tuomitsemattomuuden saralla. Ensim-
mäisen kahden viikon aikana ryhmäläiset olivat myös sisäistäneet hyvin 
sen, että ajatukset ovat vain ajatuksia ja niihin ei saisi jäädä kiinni tai kouk-
kuun. Kyse on hellittämisestä, eli meditoinnin aikana ajatukset saavat tulla 
ja mennä. (Baer ym., 2012, sk. 755, 762–763) 

5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa tietoisen läsnä-
olon ryhmä skitsofreniaa sairastaville mielenterveyskuntoutujille. Toisena 
tarkoituksena on hyödyntää Kabat-Zinnin (2017) määrittelemää seitsemää 
perusasennetta ryhmänohjauskerroilla tietoisen läsnäolon harjoitteiden li-
säksi.  
 
Opinnäytetyön tavoite on saada selville, miten psykoosisairauksista kärsi-
vät mielenterveyskuntoutujat hyötyvät tietoisen läsnäolon harjoittami-
sesta ryhmässä. Toisena tavoitteena on työstää ryhmäkertojen sisällöstä 
selkeä tulostettava nide, jota työntilaajan on mahdollista hyödyntää jat-
kossa. 
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6 OPINNÄYTETYÖN ETENEMINEN 

Keväällä 2018 olin palaverissa mahdollisen toiminnallisen opinnäytetyön 
aiheesta. Tilaajan edustaja Hanna Hietarinta tarjosi kolmea aihetta, joista 
stressinhallinta kiehtoi minua sen ajankohtaisuuden ja haasteellisuuden 
vuoksi. Suuri osa kyseisen yksikön potilaista kärsii psykoosisairauksista, ja 
niistä yleisin on skitsofrenia. Aihepalaverissa ilmeni, että potilaat olivat toi-
voneet ryhmää, joka keskittyisi stressinhallintaan. Ideanani oli alusta al-
kaen tehdä toiminnallinen opinnäytetyö, jonka punaisena lankana olisi 
ryhmänohjaus. Tiedonhaun edetessä, kävi ilmi, että, tutkittua tietoa on 
saatavilla paljon skitsofreniasta ja tietoisesta läsnäolosta. Tutkimuksissa ja 
kirjallisuudessa, joihin perehdyin, oli yhtenä tuloksena lähes poikkeuksetta 
parantunut stressinhallinta. Näin opinnäytetyön aiheeksi valikoitui loogi-
sesti tietoisen läsnäolon harjoittaminen ryhmässä.  
 
Kävin loppusyksystä 2018 keskustelemassa tietoisen läsnäolon vaikutta-
vuudesta ja toiminnan aikataulusta. Ryhmäohjauskerroiksi valittiin neljä 
tiistaita, aikavälillä 8-29.1.2019. Pidin palaverin opinnäytetyön toiminnalli-
sen osuuden sisällöstä sen tilaajan edustajan kanssa ennen toiminnan al-
kua. Siinä käytiin läpi suunnitellut ohjauskerrat. Muokkasin tapaamisen 
pohjalta ohjelmistoa sopivammaksi, niiltä osin, kun se oli tarpeellista. So-
vimme yhden ryhmäkerran kestoksi yhden tunnin. Ryhmästä laadittiin saa-
tekirje etukäteen ja se oli hyvissä ajoin nähtävillä toteutusyksikön ilmoitus-
taululla. 
 
Sovimme, että ohjaajani antaisi toiminnallisesta osuudesta ja toimintaker-
tojen sisällöstä palautetta minulle, jotta itsereflektioni ja pohdintaosio 
muodostuisi syvemmäksi. Toiminnallisen osuuden jälkeen kirjoitin ryhmä-
kerroista selkeän ja tarkan kuvauksen. Pohdintaosiossa peilasin omia joh-
topäätöksiäni ja havaintojani opinnäytetyön tarkoituksiin ja tavoitteisiin. 
Analysoin myös tutkitun tiedon ja opinnäytetyön tulosten mahdollista kes-
kinäistä yhteyttä. Aikataulun mukaan opinnäytetyöni on valmis huhti-
kuussa 2019. Esittelin opinnäytetyöni väliseminaarissa 24.4.2019. Tiedotin 
opinnäytetyön tilaajan edustajaa mahdollisuudesta osallistua väliseminaa-
riin, mutta valitettavasti hän ei päässyt paikalle. Väliseminaarissa sain op-
ponoijaltani ja ohjaavalta opettajaltani parannusehdotuksia, joiden poh-
jalta vielä muokkasin ja parantelin työtäni. Kävin esittelemässä opinnäyte-
työni tilaajan luona 8.5.2019. Opinnäytetyön valmistuminen viivästyi muu-
tamalla viikolla alkuperäisestä suunnitelmasta ja valmistui toukokuussa 
2019. 
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7 TOIMINNALLISEN OSION KUVAUS 

Kaikkien muiden kokoontumiskertojen, paitsi ensimmäisen aluksi kä-
vimme läpi kuulumisia ja edellisen kerran tuntemuksia. Keskustelimme 
myös siitä, onko tietoiseen läsnäoloon tutustuminen vaikuttanut osallistu-
jien arkeen ja ovatko he jaksaneet harjoitella kotona. Ensimmäisellä ja toi-
sella ryhmäkerralla kävimme läpi Kabat-Zinnin (2017) määrittelemät tietoi-
sen läsnäolon perusasenteet, joita ovat: arvostelemattomuus, kärsivälli-
syys, aloittelijan mieli, luottamus, ponnistelemattomuus, hyväksyminen ja 
hellittäminen. Jokaisen ominaisuuden avulla tietoisen läsnäolon eettinen 
perusta oli mahdollista ymmärtää hieman eri näkökulmasta.  
 
Valitsin jokaiselle toimintakerralle omat aiheet ja otin niihin mukaan yh-
destä kahteen tietoisen läsnäolon harjoitusta. Laadin myös selkeät diaesi-
tykset teoriaosuuksien tueksi, näin niitä oli helpompi seurata. Havainnol-
listin jokaista diaesitystä kuvilla, jotka avasin esityksen aikana. Diasarjat jäi-
vät työn tilaajan haltuun ja ne lähetettiin myös ryhmään osallistuneille. An-
noin tilaajalle luvan käyttää tuottamaani materiaalia heidän omaan käyt-
töönsä. Sen sijaan kielsin materiaalin jakamisen muihin yksiköihin. Teoria-
osuuksissa esiteltiin sivustoja internetistä, joilta voi joko ladata tai kuun-
nella erilaisia tietoisen läsnäolon harjoituksia ilmaiseksi. Kuvassa kaksi ha-
vainnollistetaan ryhmäkertojen perusrunkoa. 
 

 

Kuva 2. Ryhmäkertojen rakenne. 

Ryhmä koostui kuudesta avopuolen potilaasta, jotka teoriapohjan kohde-
ryhmästä poiketen kärsivät eritasoisista masennus- ja ahdistusoireista. Iäl-
tään osallistujat olivat 40-70 vuotiaita ja kaikilla oli hoitosuhde 

Teoria, jossa diat mukana 
Tietoisesti syöminen, keho, 

hengitys ja äänet 

→ Jaettiin myöhemmin 
ryhmän jäsenille ja tilaajan 

käyttöön

Tietoisen läsnäolon 
seitsemän asennetta (Kabat-

Zinn)

Vertauskuvat

Animaatiot 

Oivamieli

Tietoisen läsnäolon 
harjoitukset

Suoraan kirjoista, eri 
materiaaleista sovellettuna 

ja valmiina digitaalisesta 
sovelluksesta

=Ryhmäkertojen 
rakenne



11 
 

 
 

erikoissairaanhoitoon. Ryhmäläiset tulivat eri yksiköiden kautta, joten suu-
rin osa ei tuntenut toisiaan entuudestaan.  
 
Ryhmä kokoontui kyseisen paikkakunnan tehostetun avohoidon yksikön 
ryhmätilassa, jossa oli nojatuolit ringissä. Huoneeseen oli myös varattu 
jumppamatot, jos joku osallistujista halusi tehdä tietoisen läsnäolon har-
joituksen makuuasennossa. En halunnut käyttää ryhmän aikana valais-
tusta, vaan luonnonvalo oli riittävä. Tila sijaitsi yksikön toisessa kerrok-
sessa, joten se oli hiljainen ja rauhallinen paikka kokoontumiselle. Huo-
neessa oli käytössä videotykki ja kannettava tietokone, joiden kautta näy-
tin powerpoint-esitykset. Alla kuvaan omissa otsikoissaan jokaisen toimin-
takerran sisällön. Olen jakanut jokaisen toimintakerran sisällön suunni-
telma- ja toteutusosioon, koska laadin suunnitelmat ja diaesitykset ennen 
varsinaista toteutusta.  

7.1 Ensimmäisen toimintakerran suunnitelma 

Ensimmäisen kerran harjoitukseksi valitsin syömismeditaatio, jonka keski-
össä oli rusina. Rusinan avulla oli tarkoitus saada käsitys siitä, mistä tietoi-
sessa läsnäolossa on kysymys. Yksinkertainen harjoitus avasi sitä, kuinka 
paljon kokemuksia ihmiseltä saattaa jäädä arjessaan kokematta. Rusi-
nameditaation tavoite oli ottaa vastaan jokainen hetki sellaisena, kuin se 
on, ilman tuomitsemista. (Kabat-Zinn, 2017, s. 154-155) Syömismeditaatio 
sopi hyvin ensimmäiselle toimintakerralle, koska uskoin rusinan herättä-
vän tietynlaista hilpeyttä osallistujissa ja oletin että näin ryhmän tunnelma 
olisi muuttunut rennommaksi.  
  
Suunnittelin, että ensimmäisellä kerralla tarjottiin kahvia ja keksejä. Kah-
vittelun lomassa kävimme läpi esittelykierroksen, koska kaikki osallistujat 
eivät välttämättä tunteneet toisiaan entuudestaan. Tämän jälkeen toin 
esille itse määrittelemäni tavoitteen, joka oli se, että jokainen saisi toimin-
nasta itselleen edes yhden ajatuksen tai keinon, jonka avulla hallita stressiä 
arjessa. Tämän lisäksi kehotin jokaista osallistujaa määrittelemään itsel-
leen oman henkilökohtaisen tavoitteen. Korostin myös, että, jos ei sitä kek-
sinyt heti, olisi sitä mahdollista miettiä ryhmän aikana tai ottaa ainoastaan 
ryhmän yhteisen tavoitteen päämääräkseen. 

7.2 Toteutus   

Ryhmään osallistuville oli aluksi kahvia ja keksejä tarjolla. Ryhmässä oli en-
simmäisellä kerralla kuusi osallistujaa, eli kaikki pääsivät mukaan.  Osa ei 
ollut aiemmin ollut mukana kyseisen yksikön toiminnassa ja heistä selke-
ästi näki jännityksen. Aluksi kerroin kuka olen ja mistä on kyse. Tämän jäl-
keen potilaat kertoivat itsestään sen mitä halusivat. Kävin läpi hieman tie-
toisen läsnäolon vaikutusta stressinhallintaan. Tämän jälkeen esittelin Ka-
bat-Zinnin (2017) määrittelemät tietoisen läsnäolon perusasenteet ja tu-
tustuimme tarkemmin kahteen ensimmäiseen, joita ovat 
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arvostelemattomuus ja kärsivällisyys. Jos yksilö alkaa harjoittamaan tietoi-
sesti edes yhtä seitsemästä perusasenteesta, seuraavat muut perässä, 
koska ne ovat sidoksissa toisiinsa (Kabat-Zinn 2015). 
  
Kun huomio keskittyy mieleen, yleinen havainto on, että ihminen arvoste-
lee tai tuomitsee lähes kaikkea häntä ympäröivää. Tätä havaintoa ei tar-
vitse tuomita, se, että huomaa arvostelevansa riittää. Tämän kautta mah-
dollistuu tarkkanäköisyys, joka tarkoittaa sitä, että asiat on mahdollista 
nähdä juuri sellaisina kuin ne ovat.   
  
Usein on haasteellista olla kärsivällinen, ihmisellä on voimakas taipumus 
tavoitella parempaa hetkeä ja kohdistaa ajatuksensa tulevaisuuteen. Aja-
tus tämän taustalla on, että kaiken pitäisi mennä niin kuin yksilö haluaa. 
Esimerkkinä tästä on lapsi, joka ei malta odottaa perhosentoukan kuoriu-
tuvan kotelostaan, vaan rikkoo sen ennen aikojaan ja ei näe perhosta. Täl-
laisen ajattelun seurauksena ihminen kärsii usein kiireestä ja olo voi tuntua 
hyvin kärsimättömältä. Tällaisen toimintamallin takia yksilö ei ymmärrä, 
että suurin osa asioista tapahtuu omalla painollaan ja että hän on jo perillä. 
(Kabat-Zinn, 2017, ss. 133–134)  
  
Tämän jälkeen ohjasin rusinameditaation. Osallistujissa oli havaittavissa 
jonkin verran ongelmia keskittymisen suhteen ja he seurasivat aika paljon 
toistensa tekemisiä. Ohjaajani teki myös meditaation ja hän huomasi, että 
osa ei kyennyt keskittymään tilanteeseen. Harjoituksen jälkeen kyselin 
miltä harjoitus tuntui ja yritin avata keskustelua, mutta jännitys oli niin kä-
sin kosketeltava, että siitä ei oikein tullut mitään. Yksi osallistuja osallistui 
keskusteluun ja häntä siihen rohkaisin.  
  
Oletin, että keskustelua olisi syntynyt johdateltuna enemmän, mutta näin 
ei tapahtunut. Ensimmäinen kerta ei kestänyt tuntia, vaan noin 40 minuut-
tia. Tästä viisastuneena, varasin jo valmiiksi seuraavalle kokoontumisker-
ralle lisämateriaalia, jota voisi hyödyntää, jos keskustelua ei syntyisi tar-
peeksi. Itseäni jännitti myös paljon ensimmäinen ohjauskerta, koska suurin 
osa osallistujista ei ollut tuttuja minulle. Ryhmänohjauksen olisi voinut to-
teuttaa rauhallisemmalla ja hitaammalla äänellä.  
  
Toisaalta, en tiedä minkä verran tietoa osallistujille jäi mieleen ensimmäi-
seltä kerralta. Jos toiminnallisia kertoja olisi ollut vaikka kahdeksan, ensim-
mäisen kerran olisi voinut käyttää lähes kokonaan tutustumiseen. Unohdin 
ryhmän yhteisten pelisääntöjen laadinnan, ne olisivat toisaalta voineet 
rohkaista siihen, että ryhmäläisillä olisi ollut enemmän uskallusta tuoda 
omia mielipiteitään esille. 

7.3 Toisen toimintakerran suunnitelma 

Toisella toimintakerralla harjoitteena oli kehomeditaatio. Sen avulla keski-
tyttiin hengityksen aikaansaamiin tuntemuksiin. Siinä tietoisuus keskitet-
tiin kehon eri kohtiin vuorotellen. Harjoitus edesauttoi tiedostamaan 
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tunteen ajattelun ja sen kokemisen eron. Kerroin myös, että kehomeditaa-
tiota harjoittamalla on mahdollista saada stressitasoja huomattavasti al-
haisemmiksi.  (Burch & Penman, 2016, s. 53, 81)  
  
Mietin pitkään etukäteen toisen kerran ohjelman tarkkaa sisältöä ja päätin 
haluta siihen hieman kevennystä. Löysin YouTubesta sympaattisia animaa-
tioita liittyen tietoiseen läsnäoloon. Hahmot niissä ovat eläimiä ja niissä on 
mukana myös huumoria. Animaatiot olivat englanniksi ja kaikki ryhmäläi-
set eivät välttämättä ymmärtäneet sitä, joten tästä syystä keskeytin ani-
maation aina sopivassa kohdassa ja kerroin mistä on kyse. Johtuen siitä, 
että aiemmalla kerralla ohjelma ei riittänyt tunniksi, esittelin kaikki loput 
viisi asennetta toisella kerralla. Toisaalta se helpotti mahdollisesti koko-
naiskuvan saamista. Sijoitin kehomeditaation lähes alkuun, koska se mah-
dollisesti auttoi osallistujia keskittymään paremmin teoriaosuuteen.   

7.4 Toteutus 

Aluksi toivotin ohjaajani kanssa osallistujat tervetulleiksi. Kaikki ryhmän jä-
senet olivat paikalla. Tämän jälkeen kehotin ryhmäläisiä keskustelemaan 
viereisen toverinsa kanssa siitä, mitä viime kerrasta jäi mieleen. Pareittain 
keskustelua syntyi hiukan enemmän aiemman kerran ryhmässä tapahtu-
neeseen keskustelua. Sitten yritin rakentaa keskustelua parikeskustelun 
pohjalta. Suurin osa vastasi, että mieleen jäi rusina. Kertasin vielä, mikä sen 
idea oli.   
 
Ensimmäiseksi kerroin siitä, mikä on kehoon kohdistuvan tietoisen läsnä-
oloharjoituksen idea. Tämän jälkeen kerroin, että harjoitus tehdään 
yleensä makuuasennossa, mutta voi istua myös, jos haluaa. Makuuasen-
nossa yksilö on paremmin tietoinen kehostaan sen levätessä laaja-alaisesti 
mattoa vasten. Lisäsin tähän vielä, että silmät voi pitää auki tai kiinni, 
mutta silloin, jos olotila on väsynyt, suositellaan silmien pitämistä auki. 
Käytin kelloa merkkiäänenä, joka kertoi, koska harjoitus alkaa ja päättyy. 
Harjoituksen kesto oli noin kymmenen minuuttia.  
 
Olin harjoitellut lukemista etukäteen, joten minun ei tarvinnut vilkuilla kel-
loa kokoa ajan. Pyrin lukemaan harjoituksen selkeästi ja rauhalliseen tah-
tiin, jotta se olisi helpompaa sisäistää. Pidin myös taukoja sopivissa koh-
dissa, jotta ohjattavat kykenisivät sisäistämään idean ja keskittymään 
omaan hengityksensä kulkuun. Harjoituksen päätyttyä kävimme keskustel-
len läpi, miltä harjoituksen tekeminen tuntui.  
 
Pyrin olemaan itse rento ja korostin hyväksyntää ja sitä, että harjoitus ei 
ole koskaan epäonnistunut. Moni sanoi rentoutuneensa ja osaa oli alkanut 
nukuttamaan. Kerroin, että tietoisen läsnäolon tavoitteena ei ole rentou-
tuminen tai se, että alkaa nukuttamaan, mutta ne kertovat siitä, että 
stressi kehossa alkaa hieman sulamaan ja se reagoi näin. Moni osallistuja 
kertoi myös siitä, että mieli oli lähtenyt harhailemaan harjoituksen aikana 
lukemattomia kertoja. Korostin sitä, että kun tiedostaa sen, että ajatukset 
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lähtevät harhailemaan, on harjoitus jo onnistunut. Silloinhan on ollut tie-
toisesti läsnä kyseisessä hetkessä.  
 
Tietoisen läsnäolon punaisena lankana on se, että otetaan vastaan hetki 
juuri sellaisena, kuin se meille näyttäytyy, ilman pyrkimystä muuttaa sitä. 
Joskus on helpompi keskittyä ja joskus on vain levottomampi olo, mutta ne 
tulee hyväksyä. Harjoituksen jälkeen keskityttiin tietoisen läsnäolon vii-
teen viimeiseen asenteeseen, kävin kertauksena läpi myös ensimmäisen 
kerran kaksi asennetta, joita olivat arvostelemattomuus ja kärsivällisyys.  
  
Aloittelijan mieli antaa mahdollisuuden nähdä vastaan tulevat tilanteet uu-
sina ja tuoreina. Ihmisellä on luonnostaan tietyt asenteet, mielipiteet ja 
olettamukset jokaisesta tilanteesta. Monesti yksilö on niin asiantuntija 
omassa elämässään, että mieli on täynnä odotuksia ja tilaa ei jää uusille 
mahdollisuuksille. Aloittelijan mielessä on monia mahdollisuuksia. Mitä, 
jos ihminen riisuisi arvostelun ja oletusten linssit silmiltään ja näkisi esi-
merkiksi omat lapsensa aloittelijan mielen kautta ihmeellisinä ja ainutlaa-
tuisina persoonina. Aloittelijan mielen soveltaminen arkeen muuttaa ih-
misten välisiä suhteita. Kun yksilö suhtautuu avoimin mielin läheisiinsä, 
muuttuu heidänkin suhtautumisensa pikkuhiljaa. Tämä hyödyntää kaikkia 
osapuolia ja luo uusia mahdollisuuksia. (Kabat-Zinn, 2017, ss. 135–136; Ka-
bat-Zinn, 2015)  
 
Tässä vaiheessa kuuntelimme muutaman minuutin mittaisen kehon ank-
kurointiharjoituksen oivamielen sivustolta. Alun perin ajattelin hyödyntää 
Suomen mielenterveysseuran vastaavaa harjoitusta, mutta käytössäni ol-
leilla laitteilla sen äänentoisto oli heikompaa. Juttelimme lyhyesti harjoi-
tuksen aikaansaamista ajatuksista ja tuntemuksista. Tämän jälkeen kävin 
läpi kolme tietoisen läsnäolon asennetta, pyrin siihen, että jokaisen asen-
teen punainen lanka olisi helposti ymmärrettävissä. 
  
Luottamusta voi alkaa harjoittamaan perehtymällä oman kehon toimin-
taan. Keho hoitaa automaattisesti hengityksen, kuulemisen ja esimerkiksi 
näkemisen. Kehon saumatonta toimintaa pidetään yleensä itsestään sel-
vyytenä ja sen toimintaan luotetaan. Ihmisen tulisi luottaa myös itseensä 
ja eritoten mieleensä. On mahdollista luottaa toiseen ihmiseen vasta sen 
jälkeen, kun kykenee ensin luottamaan itseensä. (Kabat-Zinn, 2017 ss. 
136–137; Kabat-Zinn, 2015)  
  
Kun teoriaosuudessa oli käsitelty neljäs asenne, näytin animaation, jossa 
tietoinen läsnäolo oli tiivistetty pähkinänkuoreen mielestäni hyvin ytimek-
käästi. Aluksi tietoinen läsnäolo määriteltiin taidoksi ymmärtää mitä pään 
sisällä tapahtuu, ilman että menettää kontrollin, eli tarkennettuna ymmär-
tää, että ajatukset eivät tarkoita sitä, että tulisi reagoida niiden mukaan. 
Videossa kerrottiin liikenteessä tapahtuvan ohitustilanteen avulla, että tie-
toisen läsnäolon avulla vastaan tulevaan hermostuttavaan tilanteeseen voi 
vastata viisaalla tavalla sokean toiminnan sijaan. Eli epäreilussa tilanteessa 
ei tarvitse repiä täysin pelihousujaan. Voidaan siis puhua humoristisesti 
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supervoimasta. Videon lopussa kerrotaan vielä, että kyseinen supervoima 
on saatavilla välittömästi, mutta kyse ei siltikään ole huolettomasta elä-
mästä, joka on vain yksisarvisia ja sateenkaaria. (Harris & Davis, 2015)  
  
Ponnistelemattomuus on tärkeä asenne. Sen avulla yksilö kykenee ymmär-
tämään, että on jo täällä. Ei siis ole paikkaa, johon pitää mennä, koska tär-
keintä on olla hereillä ja läsnä tässä hetkessä. Tärkeintä on ymmärtää, että 
elämä on tässä ja nyt voi olla mullistava. Tuleva, jota yksilö tavoittelee, on 
jo täällä. Nykyhetki on aiempien tulevaisuuden haaveiden summa. Ole-
malla juuri tässä hetkessä täysin rinnoin, muokkautuu tulevaisuuskin lä-
hemmäksi haluttua. Kyseessä on siis mahdollisuus, joka on saavutettavissa 
meditaatioharjoittelun kautta. Kyseessä on elämäntapa, jonka kautta on 
mahdollista ymmärtää, että on jo perillä. Näin se ei kulu siihen, että ei ole 
koskaan läsnä juuri nyt. (Kabat-Zinn, 2017, ss. 137–140; Kabat-Zinn, 2015)  
  
Hyväksyminen ei ole passiivista. Ihmisen tulisi hyväksyä asiat niin kuin ne 
ovat ja aina ne eivät voi olla niin kuin hän juuri haluaa. On uuvuttavaa yrit-
tää pakottaa asioita niin, kuin juuri itse haluaa, vaikka ne eivät ole mahdol-
lisia. Tulisi siis tunnistaa asiat, jotka ovat ja pysyvät niistä, jotka ovat muu-
tettavissa. Näin mahdollistuu uudenlainen suhtautuminen niitä kohtaan. 
Esimerkiksi kroonista kipua on vaikeaa hyväksyä, vaikka se olisi hoidettu 
somaattisesti, kuinka hyvin tahansa. Tietoisen läsnäolon avulla on mahdol-
lista työstää vaikeaa kipuakin, mutta alkuun se tulee hyväksyä sellaisena 
kuin se on. Hyväksymisen avulla on mahdollista vapautua kärsimyksestä. 
(Kabat-Zinn, 2017 ss. 140–142; Kabat-Zinn, 2015)  
  
Hellittäminen on tarttumisen tai roikkumisen vastakohta. Asioista, joita ei 
ole mahdollista saavuttaa pitäisi pystyä irrottautumaan. Kun ihminen ha-
luaa jotain hyvin paljon, jopa ajatuksesta on vaikea irrottautua, vaikka to-
dellisuus olisi tästä kaukana. Hellittäminen tarkoittaa myös sitä, että antaa 
joidenkin asioiden olla niin kuin ne ovat. Esimerkkinä intialaiset käyttävät 
apinanmetsästyksessä kookospähkinöitä, jotka on kiinnitetty puuhun na-
rulla, niissä on pieni reikä ja sisällä banaani. Reikä on tehty niin pieneksi, 
että eläin saa kätensä pähkinän sisälle, mutta kun se tarttuu banaaniin, jää 
käsi jumiin. Apina ei halua päästää irti ja jää näin loukkuun. Ihmisten koh-
dalla asioihin tarttuminen on tuskallista. Irti ei haluta harvoin päästää, 
mutta se mahdollistuu harjoituksen kautta. Hengitys on hyvä esimerkki 
hellittämisestä, yksilön tulee päästää henkäyksestä irti, jotta pystyy otta-
maan vastaan uuden. (Kabat-Zinn, 2015; Kabat-Zinn, 2017 ss. 142–143)  

7.5 Kolmannen toimintakerran suunnitelma 

Kolmannella toimintakerran aiheena oli hengitys. Aluksi kerroin mikä on 
tietoisen hengittämisen idea. Tätä seurasi kymmenen minuutin mittainen 
hengitys ankkurina harjoitus. Tämän jälkeen kävin läpi, mitä hengityksen 
kautta on mahdollista oppia. Sitten oli vuorossa lyhyt animaatio tietoisesta 
läsnäolosta ja hengittämisestä.    
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Lopuksi oli tarkoitus avata tietoista läsnäoloa mielikuvien avulla, niiden tar-
koituksena oli syventää ymmärrystä siitä, mitä tietoinen läsnäolo todella 
on. Käytin hyödykseni myös esitykseni kuvia, jotka olin valinnut tietoisesti, 
niiden tarkoituksena oli jäädä ryhmäläisten mieleen. Toivoin myös, että 
saisin luotua niiden pohjalta keskustelua. Suunnittelin myös, että jos aikaa 
olisi vielä jäljellä olisi mahdollista tehdä vielä lyhyt hengitykseen keskittyvä 
meditaatio.   

7.6 Toteutus 

Aluksi kävimme lyhyesti läpi, mitä ryhmäläisille kuuluu ja onko viime ker-
rasta jäänyt jotain mieleen tai onko hyödyntänyt jotain uutta oppimaansa. 
Muutama asenne oli jäänyt mieleen ja juttelimme niistä hetken. Keskuste-
lua syntyi jonkin verran enemmän tällä kertaa verrattuna edellisiin. Tämä 
johtui luultavasti siitä, että kolmannella kerralla ryhmässä oleminen alkaa 
tuntumaan jo turvalliselta. Tämän jälkeen oli teoriaosuuden vuoro.   
  
Hengityksen avulla yksilön tietoisuus omista ajatuksistaan ja tunteistaan 
kasvaa, niiden noustessa esiin. Harjoituksen avulla haitallisista tunteista irti 
päästäminen muuttuu helpommaksi. Harjoittelun kautta ihminen havah-
tuu siihen, että se miten hän ajattelee tai käyttäytyy, tapahtuu pitkälti au-
tomaation kautta. Kärsimys on siis opittu reaktio niin henkisen kuin kehol-
lisenkin puolen laukaiseviin tekijöihin. Tietyt ärsykkeet pysyvät, mutta har-
joitus antaa mahdollisuuden muuttaa tapaa reagoida niihin. Keskittymällä 
hengitykseen mahdollistuu niin stressin kuin ahdistuksenkin asteittain ta-
pahtuva lieveneminen. (Burch & Penman, 2016, s.53, 105–108) Teoria-
osuuden puolivälissä hyödynsin oivamieli-sivustoa ja teimme sieltä kahden 
mittaisen ääneen luetun hengitysharjoituksen. (Oiva, n.d.) Kertasin tiivis-
tetysti, että harjoituksen tekemisessä ei voi epäonnistua ja jos mieli lähtee 
vaeltelemaan, palautetaan se vain lempeästi nykyhetkeen.   
  
Näytin myös muutaman minuutin mittaisen animaation, jossa kerrotaan 
mitä aloittelijan tulee tietää tietoisen läsnäolon harjoittamisesta. Se on 
englanninkielinen, joten selitin taas mistä on kyse. Tietoisen läsnäolon har-
joittamiseen ei tarvitse mitään erityisiä varusteita, ryhmää, rahaa ja siinä 
ei myöskään tarvitse istua missään hassussa asennossa. Kyse on yksinker-
taisista harjoituksista, joiden teholle on olemassa tieteellistä näyttöä. On 
hyvä istua selkä suorassa ja silmät voivat olla kiinni. Siinä oli mielestäni hy-
vin kuvattu hengitys. Aluksi animaation hiiri hengittää sisään ja sitten ulos, 
tämän jälkeen hän kehottaa valitsemaan kohdan, jossa hengitys tuntuu 
parhaiten. Yleensä kyseinen kohta on nenä, rintakehä tai vatsa. Sitten vi-
deossa neuvotaan kohdistamaan täysi huomio hengitykseen ja sen aaltoi-
lujen tunnustamiseen. (Harris, 2015)  
  
Tämän jälkeen mieli yleensä lähtee vaeltelemaan ja ajatukset valtaavat tie-
toisuuden. Tietoisessa läsnäolossa olennaista on se, että tiedostaa mielen 
vaeltelun ja lempeästi palaa hengityksen seuraamiseen ja tähän hetkeen, 
uudelleen ja uudelleen. Se on aivojen kehittämistä ja radikaali teko, koska 
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yleensä ihminen kulkee ikään kuin sumussa ja kieltää vaikeat tunteet sen 
sijaan, että kohtaisi ne. Tietoista läsnäoloa harjoitettaessa niin sanottu 
epäonnistuminen onkin onnistumista, koska tiedostettuaan mielen harhai-
lun, yksilö aloittaa uudelleen, yrittää ja epäonnistuu. Aloittelijan mieli on 
tärkeää. Meditointia tulisi harjoittaa päivittäin 5-10 minuuttia, siitä huoli-
matta, että on kiire. Tämän avulla muutos parempaan mahdollistuu. (Har-
ris, 2015)  

7.7 Neljännen toimintakerran suunnitelma 

Neljännen kerran tietoisen läsnäolon harjoitukseksi valikoitui tunteen 
myötätuntoinen ja hyväksyvä havainnointi. Tämän harjoitteen avulla oli 
mahdollista hyväksyä paremmin vaikeat tunteet ja muokata sitä, millä ta-
valla ottaa vastaan ne. Ainut mitä osallistujan piti tehdä, oli avata mielensä 
tunteelle ja tutkia sitä. Harjoituksen idea ei ollut korjata tai muuttaa mi-
tään. Harjoitus kesti noin 15 minuuttia. (Pietikäinen, 2017, s.125–129)  
 
Edellisen kerran keskustelun pohjalta viimeisen kerran toiseksi tietoisen 
läsnäolon harjoitukseksi valikoitui syömismeditaatio, jossa rusinan tilalla 
oli kupillinen kahvia. Keskustelussa ohjaajani ehdotus oli ottaa tarkkailun 
kohteeksi kahvi, koska kahvin juominen on niin arkinen juttu, johon ei 
yleensä kiinnitä huomiota. Koin, että tämä lisää mahdollisuutta siihen, että 
ryhmän jäsenet saisivat vietyä tietoisen läsnäolon periaatteita omaan ar-
keensa.   

7.8 Toteutus 

Aluksi kyselin, miten edellinen viikko sujui. Esitin edellisellä kerralla toivo-
muksen siitä, että jokainen ryhmän jäsen yrittäisi viikon aikana tehdä tie-
toisesti jonkun arjen askareensa, kuten hampaiden pesun tai appelsiinin 
syömisen. Annoin tämän jälkeen muutaman minuutin aikaa keskustella pa-
reittain edellisen kokoontumiskerran herättämistä tunteista ja ajatuksista, 
jonka jälkeen kävimme ne yhteisesti ryhmässä läpi.   
  
Kuulumisten jälkeen oli vuorossa kahvimeditaatio, joka kestää noin kaksi 
minuuttia (Gelles, n.d; Burch & Penman, 2016, ss.68–69). Sovelsin harjoit-
teen kahdesta eri kahvimeditaatiosta juuri tälle ryhmälle soveltuvaksi. Tä-
män jälkeen kävimme keskustelun siitä, miltä harjoitteen tekeminen tuntui 
ja mitä ajatuksia se herätti. Yllättäväksi koettiin se, miten monta erilaista 
vivahdetta kahvista löytyy. Sitten annoin vinkkejä siihen, mitä tietoisen läs-
näolon harjoittelutilanteessa tulisi huomioida ja kuinka sen saisi mukaan 
arjen pyöritykseen.   
  
Tämän jälkeen näytin piirretyn animaation kahdesta sudesta ja keskeytin 
sen välillä ja selitin, mistä on kyse. Videon keskiössä on kaksi pesukarhuinti-
aania, joista toinen on pentu ja toinen on täysikasvuinen. Täysikasvuinen 
kertoi vanhan tarinan kahdesta sudesta, niiden avulla avautuu se, miten 
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tietoinen läsnäolo voi voimaannuttaa sen harjoittajaa. Voidaan kuvata, 
että mielessä on kaksi sutta pelokkaan vihainen ja lempeän rauhallinen. 
Jos jäämme kiinni negatiivisiin tunteisiin, ne alkavat hallita meitä. (Salzberg 
& Davis, 2016)  
  
Tietoisen läsnäolon avulla on mahdollista oppia päästämään irti vihan su-
desta ja valita rauhan ja lempeyden susi. Vihaista sutta ei kannata vastus-
taa, vaan tunne tulee lempeästi hyväksyä ja päästää irti, näin se ei enää ole 
vihollinen. Vahvistamalla rauhan ja lempeyden sutta tietoisen läsnäolon 
avulla, se vahvistuu ja kulkee vierellä läpi elämän vaikeiden tunteiden. On 
suuri etu tunnistaa tunteet ja ajatukset, jotka ovat läsnä juuri kyseisellä 
hetkellä. Ihmisen ei tarvitse olla vanhojen toimintatapojensa orja, vaan 
hän voi valita kuinka toimii ja mitä ominaisuuksia elämässään vaalii ja mistä 
haluaa päästää irti. Edellä mainittu on kaikkien ulottuvilla tietoisen läsnä-
olon harjoitusten kautta. (Salzberg & Davis, 2016)   
  
Halusin näyttää juuri kyseisen animaation, koska mielestäni sen aihe ko-
koaa yhteen kaikkien ryhmäkertojen ohjelman ja siinä on myös hienolla 
yksinkertaisella tavalla kuvattu oikeastaan koko tietoisen läsnäolon ajatus 
reilussa kahdessa minuutissa. Kun suomensin tekstin, pyrin vielä yksinker-
taistamaan sen sanoman, jotta se olisi helpompi ymmärtää.   
  
Tätä seuraa äänien, ajatusten ja tunteiden tiedostamiseen liittyvän harjoi-
tuksen teoriapohjan lyhyt avaaminen. Tämän jälkeen harjoitus. Päätin tällä 
kertaa olla itse myös mukana meditaatioharjoituksessa ja käyttää ääni-
tettä, joka kaikkien potilaiden on mahdollista ladata itselleen tietoko-
neelle. (Kabat-Zinn, 2017, s. 159) Ajattelin, että se madaltaa ryhmäläisten 
kynnystä ladata harjoitteet omalle koneelleen.   

8 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

Toiminnallisen opinnäytetyöprosessin aikana minun tulee ottaa huomioon 
tietoisen läsnäolon ryhmääni osallistuvien potilaiden itsemääräämisoi-
keus. Potilas ei saisi tuntea, että hänellä on velvollisuus osallistua ryhmään, 
koska se on osa häntä hoitavan yksikön toimintaa. Osallistumisen on oltava 
aidosti vapaehtoista.  Osallistujilla on oikeus keskeyttää osallistumisensa ja 
ohjaajalla on velvollisuus antaa vastauksia lisäkysymyksiin. Ennen toimin-
nan aloittamista lähetetään saatekirje, jonka tulee olla sävyltään neutraali 
ja asiallinen. Osallistujien suostumuksen täytyy olla tietoista. Tällä tarkoi-
tetaan sitä, että heidän tulee tietää toiminnan luonne. Saatekirjeessä tulee 
olla mukana myös tieto, kuinka kerätty aineisto säilytetään ja missä tutki-
mus julkaistaan. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 2013, s.218–219)  
  
Tutkimukseen osallistuvia tulee kohdella oikeudenmukaisesti, materiaalin 
kerääminen ei saa perustua potilaiden haavoittuvuuteen tai tutkijan käyt-
tämään valtaan. Anonymiteetti on myös tärkeä osa opinnäytetyötä, eli 
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tutkimustietoja ei anneta prosessin ulkopuolisille henkilöille. Mielenter-
veyspotilaat luokitellaan haavoittuvaan asiakasryhmään, joten heillä on 
suurentunut riski sivuvaikutuksiin. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 
2013, s. 221–222)  
  
Saatekirjeessä kerron, että osallistuminen ryhmään on vapaaehtoista. 
Olen vaitiolovelvollinen tehdessäni opinnäytetyötä, joten ryhmä on luot-
tamuksellinen. Ryhmä on suljettu, joten siihen ei voi tulla uutena kesken 
toiminnan. Mielestäni tämä on tärkeää ryhmäytymisen ja keskinäisen luot-
tamuksen muodostumisen kannalta. Ryhmä on luottamuksellinen, jolla 
tarkoitetaan sitä, että myös osallistujien tulisi noudattaa vaitiolovelvolli-
suuden periaatetta. Tätä kautta mahdollistuu keskustelu, joka tukee sosi-
aalisten taitojen kehittymistä ja itsereflektiota.   
  
Pohdin tässä työssä tarkkaan haetun tiedon soveltuvuutta ja luotetta-
vuutta ja monet kansainväliset tutkimukset olivat liian psykologisia tai nii-
hin oli hyödynnetty liian syvällisesti jotain tiettyä terapiasuuntausta. Työ-
hön valikoituneet tutkimukset olivat kaikki vertaisarvioituja ja alle kymme-
nen vuotta vanhoja. Osa käyttämistäni kirjoista oli vanhempia kuin kym-
menen vuotta, mutta niiden käyttö oli perusteltua, koska vastaavaa tietoa 
tarjoavia teoksia ei ollut saatavilla. Mietin myös tarkkaan, missä järjestyk-
sessä ohjaan valitsemani aiheet ryhmäläisille. Järjestys määräytyi lopulta 
kirjallisuudessa havaitsemani järjestyksen pohjalta, ja kriteerinä oli se, 
missä järjestyksessä aiheet olisi helpoin sisäistää.  
  
Suuri osa tietoista läsnäoloa käsittelevistä kirjoista ja videoista on Jon Ka-
bat-Zinnin tekemiä, tämä johtuu siitä, että hän ollut tuomassa hyvin vah-
vasti tietoista läsnäoloa länsimaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan. Monissa 
muissa teoksissa oli mainintoja ja viittauksia Kabat-Zinnin teoksiin ja osa 
tekijöistä oli ollut jopa hänen koulutettavanaan. Hyödynsin työssäni ani-
maatioita ja ennen niiden käyttöä, arvioin sisälön luotettavuutta ja pereh-
dyin huolellisesti niiden tekijöihin. Kävikin ilmi, että esimerkiksi Sharon 
Salzberg on yksi tietoisen läsnäolon suuri nimi ja kirjoittaa esimerkiksi ar-
tikkeleita The New York Timesiin.   
  
Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden vaikuttavuuteen saattoi vaikuttaa 
se, että minulla ei ollut kokemusta tietoisen läsnäolon ryhmän ohjaami-
sesta ja myös koulutus puuttui. Näin teoriaosuudesta saattoi jäädä jokin 
oleellinen seikka puuttumaan. En ollut myöskään aiemmin harjoittanut tie-
toista läsnäoloa ja aiheeseen tutustuminen alkoi vasta opinnäytetyön ai-
heen valitsemisen jälkeen. Oman haasteensa teoriaosuuden laatimiselle 
toi se, että tietoinen läsnäolo on todella laaja aihe ja kyse ei ole mistään 
konseptista tai mallista, vaan elämäntavasta.   
  
Neljän toimintakerran kokonaisuus oli myös lyhyt aika ryhmäläisille muo-
dostaa kokonaisvaltainen ymmärrys aiheesta ja keston vuoksi sen tuloksia 
ei voi täysin luotettavasti vertailla kansainvälisten tutkimusten tuloksiin. 
Tämän opinnäytetyön heikkoudeksi voi myös laskea sen, että ryhmään 
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osallistuneilta ei voitu kerätä tietoa siitä, miten he olivat kokeneet ryhmän 
sisällön ja ohjauksen laadun. Arviointi muodostui siis omista havainnois-
tani ja itsereflektiostani. Hyödynsin ohjaajan antamaa henkilökohtaista pa-
lautetta itsereflektiota tehdessäni.   

9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Koko opinnäytetyöprosessi on ollut haastava ja opettavainen. En ole uskal-
tanut edes laskea sitä tuntimäärää, mikä minulta on kulunut siihen, että 
olen tutustunut ja sisäistänyt tietoisen läsnäolon punaista lankaa ja sitä, 
mitkä ovat sen tärkeimmät kohdat.  Koen, että olen kasvanut merkittävästi 
ammatillisesti, koska olen joutunut soveltamaan löytämääni tutkittua tie-
toa ja tietoisen läsnäolon teoriatietoa. Toiminnallisen osuuden teoriatie-
toa kirjoittaessani minun täytyi ottaa huomioon esimerkiksi skitsofreniaa 
sairastavien henkilöiden oireisto ja erityisesti sairauden tuomat kognitiivi-
set haasteet, jotka vaihtelevat yksilöllisesti. Olen kiinnittänyt huomiota sii-
hen, että teoriaosuudet olisivat olleet mahdollisimman helppo ymmärtää.   
  
Ryhmäkertojen ohjelmasisältöä suunnitellessani kiinnitin huomiota dia-
esitysten johdonmukaisuuteen ja rauhalliseen ja yhtenäiseen yleisilmee-
seen. Jaoin myös toimintakertojen sisällöt niin, että teoriaosuus ei ole yh-
täjaksoinen, vaan siinä on sopivasti vaihtelua. Vaihtelua toi animaatiot ja 
tietoisen läsnäolon harjoitukset. Teoriaosuuksissa hyödynsin itse ottamia 
ja yleisesti saatavilla olevia kuvia, joiden kautta kykenin paremmin avaa-
maan kyseisen kerran aihetta ja yleisesti tietoisen läsnäoloa.   
  
Oli todella haasteellista saada koottua tietoisesta läsnäolosta ehyt koko-
naisuus ja sen pohjalta neljä toimintakertaa. Ymmärsin, että en voi yhdellä 
kerralla käsitellä kovin laajaa asiakokonaisuutta ja ohjauskerta ei voi edetä 
tiukan kaavan mukaan, vaikka diaesitys olikin tietyssä järjestyksessä. Mie-
lestäni onnistuin kokoamaan hyödynnettävissä olevan ryhmäkokonaisuu-
den, johon tilaaja voi jatkossa tuoda lisäkertoja syventääkseen ryhmän vai-
kuttavuutta. Kyseisen ryhmäkokonaisuuden kautta tilaaja voi pohtia, ha-
luavatko he jatkossa lähteä syventämään tietoista läsnäoloa esimerkiksi 
kahdeksan viikon kokonaisuudeksi, johon kuuluu kotona harjoittelua. 
Tietty sitoutuminen kotiharjoitteluun ei ole helppoa, vaan vaatii kurinalai-
suutta.  
 
Vaikka ryhmäkertoja oli vain neljä, mielestäni niiden pohjalta oli mahdol-
lista saada peruskäsitys tietoisesta läsnäolosta ja sen mahdollisuuksista. 
Jotta ohjaamani ryhmä hyötyisi todella tietoisesta läsnäolosta, tulisi hei-
dän jatkaa tietoisen läsnäolo harjoituksia päättäväisyydellä ja pitkäjäntei-
sesti. Tietoisen läsnäolon ideaa voikin hyvin verrata kahteen suteen, joista 
toinen on lempeä ja rauhallinen ja ruokkimalla sitä on mahdollista kulkea 
koko elämä sen kanssa yhdessä kohdaten surut ja ilot (Salzberg & Davis, 
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2016). Tietoisen läsnäolon voi myös ajatella olevan supervoima, joka on 
jokaisen saatavilla (Harris & Davis, 2015).  
  
Ryhmäläisiltä saamani sanallisen palautteen pohjalta he olivat pitäneet 
kurssin sisältöä mielenkiintoisena ja hyvänä kokonaisuutena. En saanut lu-
paa kerätä kirjallista palautetta, mutta jokaisen toimintakerran jälkeen 
pyysin osallistujia laittamaan silmät kiinni ja peukuttamaan. Jos peukalo oli 
ylöspäin, yksilö oli kokenut ryhmän myönteisesti, jos peukalo oli poikittain, 
kokemus oli neutraali ja jos peukalo oli alaspäin, silloin kokemus oli nega-
tiivinen. Kertojen yhteenvetona kolme neljäsosaa peukutuksista oli myön-
teisiä ja loput olivat neutraaleja.  
 
Olen tähän tulokseen tyytyväinen ja on täysin hyväksyttävää, että kaikki 
eivät koe tietoista läsnäoloa omakseen. Sain tilaajalta myös henkilökoh-
taista palautetta ryhmän ohjaamisesta ja se oli täysin myönteistä. Toimin-
takertojen keskusteluiden pohjalta moni osallistuja oli pohtinut sitä, että 
asiat eivät välttämättä olekaan niin mustavalkoisia, kuin aluksi näyttää. 
Ryhmäläiset toivat useamman kerran esille myös sen, että meditaatiohar-
joitukset olivat olleet rentouttavia ja ne olivat saaneet aika ajoin myös vä-
symystä aikaan. Korostin ryhmässä hyväksynnän ilmapiiriä ja kävimme 
läpi, että jokainen meditaatioharjoitus on erilainen, mutta riittävä. Ohjaa-
jana saatoin usein aistia vertaistuellisen ilmapiirin varsinkin keskusteluissa 
ja tähän pyrinkin. Kun puhuimme ajatuksista ja niihin liittyvistä vertausku-
vista, havaitsin monien ilmeistä, että he selkeästi prosessoivat omia käsi-
tyksiään ajatuksista. Tässä on samankaltaisuutta Baerin, ym. (2012) ajatuk-
siin liittyvän tuloksen kanssa, jossa kahden ensimmäisen harjoitusviikon ai-
kana valtaosa ryhmäläisistä oli sisäistänyt sen, että ajatukset muuttavat 
muotoaan jatkuvasti ja kun niihin ei tartu, ne katoavat itsestään.  
 
Vaikka ryhmäläiset eivät sairastaneet skitsofreniaa, väitän, että suurella 
osalla tunteiden säätely saattoi parantua, tätä havaintoani voisi verrata va-
rovaisesti Tabackin, ym. (2015) tutkimuksen tulokseen, jossa tietoisen läs-
näolon harjoittaminen vaikutti osallistujien tunteiden säätelyyn. Oppimani 
perusteella, kuitenkin tunteiden säätelyyn vaikuttaa yksilön oma suhtau-
tuminen tunteisiinsa, jotka sinänsä ovat ajatuksia ja meditaation kautta on 
mahdollista muokata omaa suhtautumistaan niihin.  
 
Voin jatkossa hyödyntää suunnittelemaani ryhmäkokonaisuutta erilaisissa 
toimintaympäristöissä joko sellaisenaan tai pienin muutoksin. Ei ole kiinni 
diagnoosista, hyötyykö ihminen tietoisesta läsnäolosta ja ryhmätoimin-
nasta. Esimerkiksi masennus voi aiheuttaa kognitiivisia häiriöitä ja ahdis-
tusta, näin vaikeutuu stressaavien tekijöiden käsittelykin. Eihän tietoisen 
läsnäolon harjoittamisen avulla stressaavat asiat muutu miksikään, vaan 
ihmisen suhtautumistapa muuttuu.  
 
Myös tulevana sairaanhoitajana minun on mahdollista hyödyntää tietoisen 
läsnäolon perusteita työhöni. Esimerkiksi haasteellisten potilaiden koh-
dalla on mahdollista tarkkailla tilannetta tietoisen läsnäolon kautta, näin 
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tilanteeseen tulee automaattisesti tietynlainen tyyneys, vastapuolen nega-
tiivisuus ja aggression alku saattaa sulaa pois hyvin nopeasti. Tietoisen läs-
näolon hyödyntämisen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, jos vain ym-
märtää itse ohjaajana, että kyse on elämäntavasta, eikä konseptista. Jat-
kossa olisi mielenkiintoista lukea opinnäytetyö tietoisen läsnäolon vaiku-
tuksista masennukseen ja jos työn tekisi parin kanssa, voisi ryhmäkertoja 
olla mahdollisesti enemmän, kuin neljä.  
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Liite 1 
KUTSU TIETOISEN LÄSNÄOLON RYHMÄÄN 

 
 

Tervetuloa mukaan tietoisen läsnäolon 
ryhmään!  

Kokoonnumme neljänä tiistaina   

kello 13-14.   
                

8.1.2019   

15.1.2019  

22.1.2019  

29.1.2019  
 

Ryhmässä tutustumme tietoisen läsnäolon 
perusteisiin ja asenteisiin. Jokaisella kerralla 
tehdään tietoisen läsnäolon harjoitus.  

  

Harjoittamalla tietoista läsnäoloa opimme 
suhtautumaan itseemme lempeämmin ja 
stressin hallinta helpottuu. Toiminta on osa 
Hanna-Reetan opinnäytetyötä.   

  

Ohjaajina toimivat Hanna-Reetta Liimatai-
nen ja Hanna Hietarinta  
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Liite 2 
RYHMÄKERTOJEN POWERPOINT-ESITYKSET 
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