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MYÖTÄTUNNON
MULLISTAVA VOIMA

HELSINGIN YLIOPISTON
TUTKIMUSHANKE







•  CO	  =	  mukana	  elämistä,	  jakamista,	  kohtaamista,	  	  
vahvistamista,	  

•  PASSION	  =	  kärsimys,	  suru	  mu#a	  myös	  intohimo,	  ilo,	  into	  
–  Ei	  vain	  lempeää	  `silitystä´,	  myös	  vaaOmuksia,	  agressiotakin	  

•  Arkista;	  toinen	  ei	  ilmaa	  
–  ilo	  toisen	  ilosta;	  kärsimyksensä	  näkeminen	  tuntuu	  pahalta.	  
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Myötätunto?	  
	  
	  -‐	  Kolme	  x	  T:	  

1.	  Tietoisuu#a	  
kyky	  havaita	  toisen	  	  
Olanne	  

2.	  Tunne#a	  	  
halu	  eläytyä	  toisen	  
Olanteeseen,	  moOvaaOo	  

3.	  Toimintaa	  
toisen	  parhaaksi	  toimiminen	  	  



Myötätunto	  edistää	  yksilöissä	  mm.	  

•  Koe>ua	  onnellisuu>a	  
•  Sosiaalisia	  yhteyksiä,	  sidoksisuu>a;	  esim.	  
hyväksynnän	  kokemukset	  à	  jopa	  luovuus	  ja	  
kogn.kyvykkyys	  
– Myös	  evoluuOon	  ydinvoimia	  	  

•  Mielihyvää.	  Myös	  tervey>ä,	  koe>ua	  hyvinvoinOa	  
–  Jopa	  eliniän	  ennuste>a	  

•  Myös	  pelkkä	  au>amisen	  näkeminen;	  esim.	  elevaaOo,	  
luovuus	  ja	  kyvykkyys	  
	  à	  Hyvä	  kehä	  
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Myötätunnon	  maisemakuvaa	  Suomessa	  

•  Valtaosa	  (67%)	  kokee	  au>amisen	  henkilökohtaisesO	  tärkeäksi	  tai	  
hyvin	  tärkeäksi;	  olemme	  au>aneet	  sangen	  runsaasA,	  moAiveina	  
erityisesO	  ilo	  ja	  myötätunto	  

•  Alle	  kolmannes	  yhtyy	  väi>eeseen	  ”ihmisten	  tulisi	  huolehOa	  ennen	  
kaikkea	  itsestään”.	  	  

•  ReilusO	  yli	  puolet:	  ”Ihmisten	  tulisi	  huolehOa	  nykyistä	  enemmän	  
toisten	  hyvinvoinnista”;	  ”Toiset	  ihmiset	  ovat	  yleisesO	  o>aen	  
au>avaisia”.	  	  

•  Vapaaehtoistoimintaan	  valmis	  jopa	  puolet;	  30-‐40%	  jo	  mukana.	  
•  ”Emme	  ole	  enää	  samassa	  veneessä”	  



Myötätunto	  luo	  yrityksille	  kilpailuetua	  	  

Väylä	  	   Esimerkki	  tutkimuksesta	  

InnovaaAot:	  uskallus	  ja	  
ideoiden	  jakaminen	  

Hyväntahtoinen	  jutustelu	  jopa	  tuntema>oman	  kanssa	  parantaa	  kogniOivista	  
suorituskykyä	  (Ybarra	  2010)	  

Asiakaskohtaamiset:	  luo	  
asiakasarvoa	  

Asiakaslähtöinen	  ja	  myötätuntoinen	  myyjä	  on	  pitkällä	  tähtäimellä	  parempi	  
myyjä,	  kuin	  saatavaan	  hyötyyn	  keski>yvä	  myyjä.	  (Jaramillo	  et.	  al	  2009)	  Asiakas	  
antaa	  todennäköisemmin	  myötätuntoisen	  työntekijän	  virheet	  anteeksi.	  (Vincent	  
1994)	  	  

RekrytoinA	  ja	  sitoutu-‐
minen:	  rekrytoinOetu	  

Myötätunto	  on	  syvin	  inhimillisen	  merkityksellisyyden	  lähde.	  (Pessi	  &	  Saari	  2008)	  
Merkitystä	  työssä	  kokeva	  pysyy	  kolme	  kertaa	  todennäköisemmin	  saman	  
organisaaOon	  palveluksessa.	  (Amortegui	  2014)	  	  

Parempi	  työhyvinvoinA:	  
mm.	  stressin	  lievitys	  	  

Myötätuntoharjoitukset	  vahvistavat	  työmoOvaaOota	  ja	  –tehokkuu>a,	  tervey>ä	  
ja	  hyvinvoinOa,	  ehkäisevät	  stressiä,	  uupumusta	  ja	  ahdistusta.	  (esim.	  Fredrickson	  
et	  al.	  2008)	  	  

Tuo#eiden	  myynA:	  syvää	  
arvoa	  

Suomalaiset	  ovat	  valmiita	  maksamaan	  enemmän	  eehsestä	  palvelusta	  ja	  
tuo>eista.	  (Pessi	  et	  al.	  käsikirj.)	  SairaalakonteksOssa	  poOlaiden	  omaiset	  
suosi>elivat	  todennäköisemmin	  sairaalaa,	  jonka	  työilmapiiri	  koehin	  
rakkaudelliseksi	  ja	  myötätuntoiseksi.	  (Barsade	  et	  al.	  2014)	  

Myötätunnon	  ilmapiiri:	  
laadukkaat	  sos.	  suhteet	  

Myötätuntoon	  kykenevä	  työyhteistö	  pystyy	  paremmin	  huomioimaan	  ja	  
lievi>ämään	  työyhteisön	  jäsenen	  kärsimystä.	  (Lilius	  et	  al.	  2011)	  	  	  
	  



CoPassion-‐tutkimushanke	  
tutkii	  myötätuntoa	  kilpailukyvyn	  ja	  työhyvinvoinnin	  edistäjänä	  	  	  

Mitä	  tutkimme?	  
	  
1.  Mitä	  myötätunto	  on	  organisaaOoissa?	  Miten	  synnytetään	  ja	  vahvistetaan?	  	  
2.  Miten	  myötätunto	  vahvistaa	  yritysten	  tuo>avuu>a	  ja	  kilpailukykyä?	  

Miten	  tutkimme?	  
	  
•  Tekes-‐tuki	  2,5-‐vuoOselle	  hankkeelle,	  70%	  	  
•  korkeatasoista	  Oeteellistä	  Oetoa	  vaiku>avuudesta	  ja	  mita)avia	  ja	  mallinne)uja	  

käytäntöjä	  suomalaisen	  elinkeinoelämän	  käy>öön	  
•  myötätuntointerven3ot:	  yrityselämän	  arjessa	  toteute>avia	  konkreehsia	  

hankkeita	  	  
	  
Kaiken	  alku,	  juuri	  ja	  idea	  
Rautainen	  perustutkimus	  yhdiste#ynä	  raikkaaseen	  tuoreeseen	  ideaan	  	  
ja	  yllä>äviin	  verkostoihin	  
	  
	  

	  	  



3	  Osiota	  (Work	  Package)	  	  
Myötätunto…	  
	  
1)  organisaaAoissa:	  Myötätunto	  organisaaOoiden	  arjessa;	  intervenOot	  	  
	  
2)  ulo>uu	  organisaaAosta	  yhteiskuntaan:	  Myötätunto	  ja	  

yritysvapaaehtoistoiminta	  
	  
3)  organisaaAoiden	  välillä:	  Myötätunto	  organisaaOoiden	  kesken;	  ideoiden	  

jakaminen	  ja	  moniste>avuus	  	  	  

Missä?	  Our	  ”bed	  fellows”	  
•  Espoon	  kaupunki,	  LähiTapiola,	  Kansallisgalleria,	  MTV,	  Conbalance,	  Academy	  of	  
EmoOons,	  Filosofian	  Akatemia,	  Yllätetään	  yhteiskunta-‐verkosto,	  Onesto,	  
Helsinki	  Missio,	  Nordea	  (Palmu)	  

	  



• Not	  (only)	  in	  Tekes	  events!	  Network,	  
where	  companies	  network	  (e.g.	  training	  
sessions)!	  Public	  sphere	  too.	  

• Also	  other	  organisaOons,	  not	  only	  
corporate	  business	  

• Find	  business,	  who	  already	  do	  your	  
thing	  
	  

Mistä	  yrityksen	  löytyvät?	  
	  



• Companies	  &/vs.	  people,	  whom	  to	  call?	  
• Do	  your	  homework	  on	  persons,	  departments,	  companies	  
• IniOators,	  users,	  gatekeepers,	  decisionmakers…	  
• Already	  have/know	  some	  networks,	  connecOons?	  

• Be	  early!	  Be	  at	  the	  right	  Ome!	  
• Note	  the	  budget	  cycle	  &	  rhythm	  of	  the	  company	  

• Prospect	  –	  preparaOon	  –	  approach	  –	  sales	  talk	  –	  meeOng	  the	  
objecOons	  –	  closing	  the	  deal	  –	  post	  markeOng	  	  

Miten	  ja	  kehen	  yhtey#ä?	  
	  



MarkkinoinAa?	  
	  

• Does	  an	  academic	  need	  markeOng	  skills?	  How	  to	  get	  an	  
appointment?	  

• Basic	  research	  (experts!)	  vs.	  What	  new,	  novel,	  extra,	  wild?	  
• What	  is	  markeOng?	  Values	  and	  research	  ethics?	  

-‐vs.	  interdisciplinary	  collaboraOon,	  finding	  the	  common	  
ground,	  empathy	  

	  

• The	  company’s	  point	  of	  view:	  	  
• CompeOOon	  
• Clear	  message	  (language	  of	  markeOng	  vs.	  language	  of	  a	  research	  
proposal	  +	  what	  are	  we	  suggesOng,	  the	  package)	  
• Why	  us?	  

	  



Lessons	  learned	  
The	  first	  minute	  –	  pitch	  talk!	  	  
	  
Three	  steps:	  	  

1.  We	  have	  a	  good	  product	  
2.  You	  need	  this	  product	  
3.  We	  are	  the	  best	  providers	  
	  

Benefits	  sell	  –	  not	  features!	  
Reported	  and	  anOcipated	  benefits,	  short	  and	  long	  term	  
•  New	  ideas	  to	  business	  
•  New	  pracOces	  to	  the	  workplace	  
•  InformaOon	  about	  the	  company	  
•  Accountability,	  credibility	  (also	  to	  the	  parent	  company)	  
•  Networks	  
	  
	  
	  



What	  we	  gained	  –	  	  
It’s	  all	  about	  the	  money?	  
Financial	  	  

•  Direct	  funding	  
•  Work,	  resources	  
•  Credibility	  to	  apply	  for	  funding	  

Intellectual	  	  
•  New	  ideas	  on	  research,	  theoreOcally	  
•  New	  ideas	  on	  carrying	  out	  the	  research	  project,	  in	  pracOce	  
•  New	  ideas	  on	  business	  perspecOve	  

Networks	  
•  Companies	  and	  persons	  to	  contact	  
•  InvitaOons	  to	  networking	  meeOngs	  

InspiraAon!	  



Alusta	  uudelleen…?	  
•  Tutkimuksen	  huominen…	  	  
–  Tulevaisuus	  -‐	  uhka	  ja	  mahdollisuus.	  Kliseistä	  mu>a	  
to>a.	  

•  Vie	  ja	  tuo	  energiaa	  –	  hirmuisesO.	  Herkkyys	  
tasapainolle!	  

•  Tutkijat	  versus	  konsulOt	  (mitä,	  miten,	  millä	  
hinnalla,	  miksi)	  



Kiitos!	  

Ja	  mitä	  myötätuntoisinta	  ja	  	  
–intoisinta	  syksyä!	  


