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Se mitä inhimilliseltä 
ongelmanratkaisulta vaaditaan, 
muuttuu teknologian kehityksen 

myötä



Voiko kaiken mitä ihminen osaa, opettaa
koneelle?
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Mitä empatia on?
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Onko empatiasta oikeasti hyötyä?



Empatiataidot ennustavat
kollektiivista älykkyyttä

Woolley et al., 2010; 
Meslec et al., 2016; 
Chikersal et al., 2017



Meta-analyysi: lääkärin
empatiakyky parantaa
hoitosuhdetta ja potilaan
hoitoon sitoutumista

Derksen et al., 2013

By User:Wikimol, User:Dschwen - Own work based on images Image:Lorenz system r28 s10 b2-6666.png by User:Wikimol and 
Image:Lorenz attractor.svg by User:Dschwen, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=495592



Aivojen rytminen toiminta
synkronoituu yhteistyön
aikana

Dumas et al., 2010; Müller et al., 2013; 
Cui et al., 2010; Stephens et al., 2010 ym



Tiimit, joiden aivojen rytminen
toiminta synkronoituu, 
suoriutuvat paremmin

Szymanski et al., 2017



Synkronia yhteydessä 
parempaan 
terapiasuhteeseen ja 
pariterapia-asiakkaiden 
hyvinvointiin 
(Karvonen, 2017)



• Aivojen kehitys murrosiässä

• Hyvinvointi

• Empatiataitojen kehitys ja tukeminen



”Adolescense is a period in life in 
which we develop our sense of self

identity and particularly our sense of 
social self” (Blakemore, 2018)



Nuoruusikä



Hermosolut välittävät 
tietoa tuoja- ja 
viejähaarakkeiden avulla

Muutokset hermostossa



J Giedd

Hermoyhteyksien syntyminen

Syntymä                            15 kuukautta                                2-3 vuotta



Aivokuoren kehitys (Powell, 2006)



Aivojen kehitys ja uni

Image by Robert Karkowski from Pixabay



• Nuorten uniongelmat ovat yleisiä

• Hyvä unen laatu/määrä yhtedessä mm
– Matalampaan stressitasoon (Räikkönen 2010)

– Psyykkiseen hyvinvointiin
(Pesonen, 2009, Paavonen, 2009)

– Parempaan
itsesäätelyyn
(Kuula, 2015) 

Aivojen kehitys ja uni



Nuoruusikä, aivot ja uni

• Aivojen rakenteelliset muutokset (Tarokh 2011) 

• Herkkyys valon vaikutuksille (Crowley, 2015)

• Valvomiseen liittyvät ympäristötekijät kuten 
harrastukset, sosiaaliset suhteet, digilaitteiden
käyttö, opiskelu (Tarokh, 2011)



Muutokset nukahtamisajoissa suomalaislapsilla (Kuula, 2018)
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Muutokset unen kestossa (Kuula, 2018)
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Suosituksia - uni

• Suositeltu unen määrä noin 9-9,25 h yössä (Crowley, 2018)

• Näyttöjen välttäminen makuuhuoneessa ja käytön 
lopettaminen noin 1h ennen nukkumaanmenoa (AAP, 2016)

• Riittävä liikunta (60min/päivä) ja liikunnan 
harrastaminen päiväpainotteisesti

→ Koulun alkamisen myöhäistämisestä on myönteistä 
näyttöä (Kelley, 2017)



Aivojen kehitys ja toiminnanohjaus



• Suunnittelu

• Impulssikontrolli

• Tunteiden ja
toiminnan säätely

• Luova
ongelmanratkaisu

Etuaivokuoren kehitys murrosiässä: 
Toiminnanohjaus

Rosenzweig et al, Biological psychology, 3rd ed.

Etuaivo-
kuori

Impulssikontrolli



Impulssikontrollin tutkimus nuoruusiässä 

(Somerville, 2011) 









Vertailua eri maiden välillä



Steinberg 2017: Itsesäätely



Steinberg 2017: Elämyshakuisuus



Aivojen kehitys nuoruusiässä, Crone, 2012:

Joustava etuaivokuoren aktivaatio
motivaatiosta riippuen

Sosiaalisten tekijöiden merkityksen kasvu
käyttäytymistä ja tavoitteita ohjaavina tekijöinä

Myönteiset kehityspolut:
Uusiin asioihin suuntautuminen
Itsenäistyminen
Sosiaaliset taidot
Oppiminen

vs.

Kielteiset kehityspolut:
Mielenterveysongelmat
Riippuvuudet
Riskien ottaminen

Murrosiän alkuvaihe Aikuisuus

Itsesäätelyn kehitys

Sosiaalisen aivoverkoston kehitys

Murrosikään liittyvä syvien aivoalueiden (limbisen järjestelmän) kehitys: 
kiinnostus uusista kokemuksista, riskienotto, ystävyyssuhteiden merkitys



• Tunteiden ymmärtämiseen ja mentalisaatioon
liittyvät aivoalueet kehittyvät vielä
nuoruusiässä



van der Graaf, 2014:

• Vaikuttavatko muutokset aivojen kehityksessä
ja itsesäätelyssä väliaikaisesti myös
empatiaan?



Empatiataitojen kehitys, van der Graaf
(2014):

• Seurattiin nuoria 13-vuotiaista 18-vuotiaiksi
• Perspektiivin ottaminen:

– “Kun olen suuttunut jollekulle, pyrin yleensä asettamaan itseni
hetkeksi hänen sijaansa.“

– “Uskon että asioilla on kaksi puolta, ja yritän aina nähdä
molemmat puolet.”

• Empaattinen huolenpito:
– “Tunnen usein voimakasta myötätuntoa itseäni vähemmän

onnekkaita ihmisiä kohtaan.” 
– “Voisin kuvailla itseäni melko helläsydämiseksi ihmiseksi.”



Empatiataitojen kehitys 13-18-vuotiailla nuorilla
(van der Graaf, 2014):



Suomalaiset 19-83v (N=230)

p<0.001
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Mikä lisää empatiaa



Keskustelu
Valle, 2016, Bianco, 2016

Image by StockSnap from Pixabay



Musiikki
Kirschner, 2010

Kuva: Porapak Apichodilok, Pexels



Rock Band –pelin

pelaaminen

Martin et al., 2015



Keinuminen samanaikaisesti

Valdesolo et al., 2010



Lukeminen
Kidd et al., 2013



Esteettiset kokemukset

Vessel et al., 2012



Teatteri

Goldstein et al., 2012



Mikä estää empatiaa?



Stressi
Martin et al., 2015

Kilpailu
Wang, 2014

Erilaisuuden 

kokemukset
Martin et al., 2015,

DeWaal, 2017



Muutokset aivojen kehityksessä
• Toiminnanohjauksen taidot vahvistuvat
• Elämyshakuisuus kasvaa, ystävien merkitys on 

suuri
• Tunteiden säätelyn taidot ja empatiataidot 

kehittyvät
• Myönteinen ja kannustava kasvuympäristö tukee 

tukee tunteiden säätelystä vastaavien 
aivoalueiden kehittymistä 



• Kiitos!


