KASVATUS,
MYÖTÄTUNTO JA
IHMISEN VASTUU
Filosofi Martha Nussbaumin mukaan myötätunto on tärkeä osa toimivaa
demokraattista yhteisöä, jossa ihmiset pitävät huolta toisistaan,
suojelevat toisiaan ja edistävät oikeudenmukaisuutta. Täten myötätunto
on osa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän tulevaisuuden
moraalista perustaa. Sen avulla meidän on mahdollista huomata
epäoikeudenmukaisuutta yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä toimia
vääryyksien torjumiseksi ja poistamiseksi.

S

en lisäksi, että myötätunto vaikuttaa mer-

sen tunnemme mahdollisesti empatiaa kärsijää

kittävästi siihen, millaisessa yhteiskunnas-

kohtaan eli asetumme hänen asemaansa ja kuvit-

sa elämme ja millaiseksi sitä rakennamme,

telemme, miltä hänestä tuntuu. Empatian herää-

on sillä tutkimusten mukaan vaikutusta myös

miseen vaikuttavat muun muassa omat vastaavat

ihmisten psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.

kokemukset tai erilaiset jaetut säännöt ja normit.

Myötätunto edistää kykyä toipua stressistä ja vas-

Mikäli empatian tunne johtaa tekoihin, joita

toinkäymisistä. Lisäksi se voi edistää oppimista,

voidaan kutsua myös myötätuntoteoiksi, puhu-

lisätä elämän merkityksellisyyttä, itseluottamusta

taan myötätunnosta. Myötätunnon ytimessä on

ja optimismia sekä edistää ryhmään kuulumisen

siis tietoisuus omasta ja muiden kärsimyksestä ja

tunnetta.

halusta vähentää sitä.

Myötätunnon rakentuminen vuorovaikutuk-
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sessa voidaan ymmärtää kolmivaiheisena proses-

Myötätunnon rajat

sina, jonka ensimmäisessä vaiheessa huomaamme

Myötätunto on sidoksissa yhteisöissä ja yhteis-

toisen kärsimyksen. Huomattuamme kärsimyk-

kunnissa vallitseviin sääntöihin, normeihin, ar-
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voihin ja moraalikäsityksiin, jotka ohjaavat sitä,

kemmin hengenvaaraan joutunutta koiraa koh-

milloin, miten ja missä myötätuntoa on sopivaa

taan kuin vastaavassa tilanteessa olevaa ihmis-

ilmaista ja kenen sitä katsotaan ansaitsevan.

tä kohtaan. Myötätunnon ilmaiseminen koiraa

Myötätunnon kohde voi olla yhtä hyvin ihminen,

kohtaan on myös kulttuurisesti hyväksyttyä, ellei

eläin, lelu tai vuori. Kysymys on siitä, millä tavalla

jopa suotavaa.

kulttuureissa on totuttu arvottamaan ympäröivää

Kaikkia eliöitä kohtaan ei ole kuitenkaan help-

todellisuutta ja antamaan sille moraalisia merki-

poa tuntea myötätuntoa. Jotkut eläimet ja kasvit

tyksiä. Voimme puhua myötätuntokulttuureista.

herättävät meissä kielteisiä tunteita. Esimerkiksi

Myötätuntokulttuureja kuvastaa esimerkiksi

susi, punkki ja vieraslajit, kuten lupiini ja kurttu-

laajalti länsimaissa omaksuttu suhde koiriin. Niil-

ruusu, ovat lajeja, jotka monet kokevat haitalli-

lä näyttäisi olevan erityinen moraalinen asema

sina niin ihmiselle kuin muulle ympäristölle. Ne

ihmisen kumppanina suhteessa muihin eliöla-

saattavat herättää pelkoa, inhoa ja vihaa. Nämä

jeihin. On kiinnostavaa, että elokuvia katsellessa

tunteet voivat ehkäistä empatian kokemista ja

koetaan empatiaa ja ilmaistaan huolta usein her-

myötätunnon ilmaisemista. Myötätunto näitä
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eliöitä kohtaan määräytyy pitkälti sen perusteel-

ympäristössä itsessään jotain niin arvokasta, että

la, nähdäänkö niiden elämällä olevan arvoa niiden

sen tunnustamisen tulisi olla osa arkipäiväistä

herättämistä moraalisista ristiriidoista huolimatta.

elämäämme? Ainakin useiden kestävyys- ja ym-

Niin sanottujen haitallisten lajien elämän arvon

päristökasvatusta edustavien tutkijoiden mielestä

tunnustaminen voi johtaa ristiriitaisten tunteiden

kaiken elollisen ja ympäristön itseisarvon tunnus-

kokemiseen. Kyseiset lajit pitää hävittää ympäris-

taminen on moraalisesti kestävän ihmistoiminnan

töstä eikä näitä eliöitä kohtaan voi osoittaa myötä-

edellytys.

tuntoa. Tämä saattaa lisätä esimerkiksi vieraslajien
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kitkijän emotionaalista taakkaa. Tämä nostaa esiin

Kasvatus kohti välittämistä ja toimintaa

kysymyksen myötätuntomme rajoista: mihin mei-

Myötätuntomme rajat eivät kuitenkaan ole muut-

dän tulisi ne ulottaa, jotta toimintamme perustuisi

tumattomia. Kotikasvatuksella sekä päiväkotien

moraalisesti oikeudenmukaiselle pohjalle? Onko

ja koulujen myötätuntokulttuureilla on merkitys-

kaikissa ihmisissä, eliöissä ja jopa elottomassa

tä siihen, milloin ja kenelle opimme osoittamaan

myötätuntoa ja kuinka tietoisiksi tulemme näistä

pääsevät osallistumaan myötätunnon kannalta

käytännöistä. Hyvän opetuksen ja kasvatuksen

merkityksellisiin käytäntöihin jo varhaislapsuu-

seurauksena voimme oppia paremmin harkitse-

dessaan. Kasvatuksella voimme antaa tilaa ja tu-

maan ja toimimaan myötätuntoisesti eri tilanteis-

kea lasten (ja aikuistenkin) omille myötätunnosta

sa sekä myös välttämään myötätunnon ”pimeää

kumpuaville ideoille, ponsille ja projekteille ja tu-

puolta”, myötätuntouupumusta sekä kärsivien

kea näin heidän toimijuuttaan.

uhriuttamista.

Kasvattajan näkökulmasta nämä teot voivat

Uupumuksen havaitsee helposti siitä, ettei jak-

olla aluksi hyvinkin pieniä ja vaikeasti huomat-

sa enää välittää toisten kärsimyksestä eikä enää

tavia yrityksiä auttaa toista ja vaativat tuekseen

pyri lieventämään sitä, vaikka aiemmin olisi näin

kasvattajalta herkkää otetta. Näiden tekojen tu-

tehnyt. Yhtä lailla hyvän myötätuntokasvatuksen

keminen kuitenkin vahvistaa lasten kokemusta

avulla voi oppia ymmärtämään, että kärsivän aut-

itsestään auttajina ja oma-aloitteisina toisen hy-

taminen voi joskus olla tälle karhunpalvelus, joka

vinvoinnin puolesta toimivina henkilöinä. Par-

pikemminkin ylläpitää kärsivän tilannetta kuin

haimmassa tapauksessa lasten aloitteista liikkeel-

muuttaa sitä.

le lähteneet myötätuntoprojektit, kuten roskien

Kasvatuksessa otamme kantaa siihen, mil-

kerääminen rannoilta tai pitkäaikaissairaiden pi-

tä maailma tulee näyttämään tulevaisuudessa

ristäminen, voivat kasvaa isoiksi ja vaikuttaviksi

myötätunnon näkökulmasta. On oleellista kysyä,

hankkeiksi.

miten luomme sellaisia yhteisöjä, joissa lapset
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Tutkimushankkeet
Empatian ja myötätunnon laajenevat kehät
varhaiskasvatuksessa. Opetushallitus.
Myötätunnon rakentuminen varhaiskasvatuksen arjessa –
Constituting Cultures of Compassion. CoCuCo.
Suomen Akatemia.
ComPro. Lasten myötätuntoprojektit: Tutkimus lasten
uusista yhteiskunnallisen osallistumisen muodoista.
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