
muksen riski silloin, kun työtä tehdään 
toisten ihmisten hyvinvoinnin puolesta. 
Emotionaalinen samaistuminen kuluttaa 
voimavaroja empatian ollessa rajallinen 
voimavara siinä missä inhimillinen tietoi-
suuskin. Lääkärin työssä liiallinen empatia 
johtaa ennen pitkää työuupumukseen, mi-
käli empatian käytön tekniikkaa ei osata. 
Empatian ajallisen keston ja voimakkuu-
den säätely näyttää olevan erityisen hyö-
dyllistä. Lääkäreille ei ehkä olekaan syytä 
opettaa lisää empatiaa vaan vahvistaa 
osaamista sen säätelyssä. Eräs professori 
kirjoitti taannoin New England Medical 
Journalissa, että vanhusta hoitaessa tulisi 
suhtautua häneen kuin omaan isoäitiin. 
Kohteliaisuuden ja ystävällisyyden osalta 
tämä pitää ilman muuta paikkaansa, mutta 
muutoin tämä on juuri sellaista suhtautu-
mista, jota lääkärin ei tule missään nimes-
sä tehdä. Tuo tarkoittaa emotionaalisen 
kuorman sumentavaa lisääntymistä.

Mistä on oikeastaan kyse? Empatia on 
virheellisesti jaettu kognitiiviseen ja emo-
tionaaliseen ilman vankkaa perustaa pitää 
tätä jaottelua pätevänä. Empatiapiirejä, 
joiden olemassa oloa on epäilty kriittisissä 
tutkimuksissa, on tutkittu neurobiolo-
gisesti. Nämä ovat pitkälti samoja kuin 
yleensä emootioiden prosessoinnissa, 
kun taas korkeamman tason kogniitivinen 
toiminta on enemmän frontaalista alem-
pien aivojen toimintojen säätelyä. Empatia 
liittyy lisäksi tunnistettaviin yksilöihin, joi-
hin voidaan samaistua. On helppo tuntea 
empatiaa tunnistettua ja nimettyä sotaa 
pakenevaa kohtaan, mutta miljoonaan 
tuntemattomaan pakolaiseen voi koh-

distaa myötätuntoa. Näitä käsitteitä on 
parempi pitää erillisinä, jotta ei ummistet-
taisi silmiä empatiaan liittyviltä vaaroilta. 
Lääkärin ei tarvitse samaistua henkilöön, 
jolla on sydäninfarkti tai psykoosi osatak-
seen hoitaa häntä. Empatialla voidaan sen 
sijaan ottaa ”tuokiokuvia” tai ”tunnepis-
tokkaita” potilaan kokemusmaailmasta.

Lääketieteen opetuksessa ja erikoislää-
kärikoulutuksessa tulisikin lisätä lähioh-
jaamista ja sen osaamista. Näin voitaisiin 
luoda turvallista ilmapiiriä edistämään 
tunnekuorman säätelyä, jolloin vapautuu 
enemmän voimavaroja itse substanssin 
ja itsekriittisyyden oppimiselle. Turvat-
tomuus voi puolestaan mahdollistaa 
oppimisen vinoutumisen. Ihmiselle on 
luontaista vahvistaa ja suojata omia 
käsityksiään itsesäätelyn tehostamiseksi. 
Uskomuspysyvyys voi tällaisessa tilantees-
sa johtaa omien virheiden syyllisyyden-
tuntoiseen peittelyyn.  

Ilahduttavaa on, että asiaan on alettu 
kiinnittää huomiota. Saamani tiedon 
mukaan HYKS:in onkologian klinikalla 
erikoislääkärin ohjaama päätöksenteko ja 
oppiminen on toteutettu esimerkillisesti.
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Kirjakauppojen hyllyiltä löytyy useita 
teoksia, jotka käsittelevät empati-
aa. Käsite onkin monien mediassa 

toimivien ja siellä esiintyvien ahkerassa 
käytössä. Empatian käsitteeseen liittyy 
kuitenkin reifikaation ongelma, eli teo-
reettisesti määritellyn käsitteen oletetaan 
esiintyvän tavalla tai toisella sellaisenaan 
havainnoitavassa todellisuudessa. Lisäksi 
empatiaan liittyy vaaroja, joista puhutaan 
vähemmän. Empatian lähtökohtainen 
oletusarvo on yleensä hyvin positiivinen, 
jolloin tutkittu todellisuus tai haettu näyt-
tö saattaa heijastaa pikemminkin omaa 
arvomaailmaa kuin asioiden todellisia 
ilmenemismuotoja.

Empatian on havaittu olevan ulkoryh-
mään kohdistuvan väkivallan moottori. 
Toisin sanoen empatia saattaa edistää hai-
tallisesti ryhmäajattelua ja -polarisaatiota, 
jolloin käsitykset omassa viiteryhmässä 
alkavat vinoutua ja vääristyä samalla kun 
keskinäinen kriittisyys laskee. Tämä ilme-
nee erilaisissa konflikteissa, jolloin sisä-
ryhmän koheesio kasvaa, oma identiteetti 
vahvistuu ja kielteinen kuva ulkoryhmästä 
vahvistuu ja alkaa vääristyä.

Toinen keskeinen empatiaan liittyvä 
kielteinen ilmiö on lisääntynyt työuupu-
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Vähemmän empatiaa, 
kiitos!
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