
 
 

 

OMIA VAHVUUKSIA ETSIMÄSSÄ | 2 KARI JA NIKO HELIN KARI JA NIKO HELIN 

 

1 

Kari ja Niko Helin 

OMIA VAHVUUKSIA 
ETSIMÄSSÄ 

2 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERILAISUUDEN ULOTTUVUUKSIA  2 

EKSTROVERTTI JA INTROVERTTI  5 

HILJAISET ESIIN   8 

ELÄMÄSSÄ SUUNNISTAMINEN  11 

SISÄINEN TYYLIMME   14 



 
 

 

OMIA VAHVUUKSIA ETSIMÄSSÄ | 2 KARI JA NIKO HELIN KARI JA NIKO HELIN 

 

2 

ERILAISUUDEN ULOTTUVUUKSIA    

 

Monille meistä on tuttu lause ”erilaisuudessa on voimaa”. Voima viittaa jännitteeseen, joka on saatu 

hyötykäyttöön. Millaisista jännitteistä on kysymys ihmisten erilaisuudessa? Tässä on tarkasteltu neljää 

ihmisten erilaisuuden jänniteparia, jotka esiintyvät ajattelutyylejä ja temperamentteja erittelevissä 

erilaisuusmalleissa. 

 

 

 

Ulkoinen ja sisäinen maailma (E/I) 

Ensimmäinen jännitekenttä syntyy ihmisen sisäisen ja ulkoisen maailman väliin. Sisäinen maailma kuvaa 

meidän kokemushistoriaa, joka muokkautuu aivoissamme uskomusten, arvojen ja asenteiden muotoon. 

Ulkoinen maailmamme on se reaalitodellisuus, joka välittyy meille aistiemme kautta.  

Ihmisille on tyypillistä yrittää muokata (”kehittää”) ulkoista maailmaa oman sisäisen maailman (arvojen, 

tavoitteiden) kaltaiseksi sekä torjua ulkoisesta maailmasta itseemme kohdistuvia muutospyrkimyksiä. Nämä 

pyrkimykset synnyttävät jännitteitä ihmisten välille. 

 

”Ihmisille on tyypillistä yrittää muokata (”kehittää”) ulkoista 

maailmaa oman sisäisen maailman (arvojen, tavoitteiden) 

kaltaiseksi sekä torjua ulkoisesta maailmasta itseemme 

kohdistuvia muutospyrkimyksiä.” 
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Ajattelutyylien teoriassa tunnus E tarkoittaa sitä, että ihmisen voimakkain ja samalla kehittynein ajattelun 

osatekijä (ajattelufunktio) suuntautuu ulkoiseen maailmaan. Tunnus I tarkoittaa vastaavasti sitä, että 

ajattelun kehittynein osatekijä suuntautuu ihmisen sisäiseen maailmaan. Tällöin ulkopuoliset ihmiset 

näkevät introverteista vain heidän toiseksi kehittyneimmän puolensa. 

Kun halutaan rakentaa mahdollisimman hyviä tiimejä tai pienryhmiä, niihin kannattaa ottaa mukaan sekä 

introvertteja että ekstroverttejä. Jos kaikki ryhmän jäsenet ovat ekstroverttejä, asioiden käsittely jää 

helposti hyvin pinnalliseksi keskusteluksi, jossa kukaan ei introverttien mittapuulla ”ajattele”. Vastaavasti 

jos kaikki pienryhmän jäsenet ovat introvertteja, syntyy helposti yhtä monta ratkaisua kuin on osallistujia. 

Introverttien muodostaman pienryhmien laatutaso kohoaa selvästi, jos siihen saadaan mukaan 1-2 

ekstroverttiä.  

 

Reaalimaailma ja mahdollisuuksien maailma (S/N) 

Toinen tärkeä erilaisuuden lähde on kaksi hyvin erilaista informaatiokanavaa. Toinen niistä pohjautuu 

viiteen perusaistiin (näkö, kuulo, haju, maku, tunto) joilla olemme yhteydessä meitä ympäröivään 

reaalimaailmaan. Tätä informaatiokanavaa merkitään MBTI-teoriassa tunnuksella S (Sensing).  

Toinen informaatiokanavamme perustuu mielikuvitukseen ja intuitioon. Tätä Jung nimitti kuudenneksi 

aistiksi. Sen kautta saamme uusia ideoita ja visioita esimerkiksi paremmasta tulevaisuudesta. Tätä 

informaatiokanavaa merkitään MBTI-teoriassa tunnuksella N (iNtuition). 
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Asioiden ja ihmisten maailma (T/F) 

Elämässä on sekä hoidettavia asioita (ravinnon hankinta ja valmistus, auton huolto, siivous,…) että ihmisiä 

(pienet lapset, sairaat, vammaiset, vanhukset,…). Osa ihmisistä kiinnittää luonnostaan enemmän huomiota 

hoidettaviin asioihin kuin ihmisiin. Tällaista taipumusta merkitään taipumusteoriassa tunnuksella T 

(Thinking). Osalla ihmisistä huolehtimisen painopiste suuntautuu luonnostaan ihmisiin. Tällaista taipumusta 

merkitään taipumusteoriassa (MBTI) tunnuksella F (Feeling).  

Taipumusten luonteeseen kuuluu, että kiinnitämme enemmän huomiota joko asioiden tai ihmisten 

hoitamiseen. Tämä on tullut esille lukuisissa esimiesten johtamistutkimuksissa. Tulos on lähes aina ollut se, 

että valtaosa esimiehistä (etenkin miehistä) hoitaa hyvin asioita, mutta ihmisiä huonommin. Paras selitys 

sille on, että suurin osa esimiehistä omaa T-taipumuksen.  

 

”Taipumusten luonteeseen kuuluu, että kiinnitämme 

enemmän huomiota joko asioiden tai ihmisten hoitamiseen.” 

 

Järjestelmällisyyden ja spontaanisuuden maailma (J/P) 

Osa ihmisistä hallitsee ulkoista maailmaa panemalla sitä kaiken aikaa järjestykseen, esimerkiksi laatimalla 

suunnitelmia ja toimimalla niiden mukaan. Tällaista taipumusta merkitään tunnuksella J (Judging). Toinen 

puoli ihmisistä toimii lähes vastakkaisella tyylillä: reagoimalla asioihin spontaanisti. Suunnitelmat, jos niitä 

on, muuttuvat kaiken aikaa. Tällaista joustavaa taipumusta merkitään tunnuksella P (Perceiving).  

Näidenkin taipumustyyppien erilaisuus voi synnyttää joko negatiivista tai positiivista synergiaa. Negatiivinen 

synergiaa syntyy siitä kun vastakkaisen taipumuksen omaavat alkavat ”kouluttaa” toisiaan omaan tyyliinsä. 

Se ei yleensä onnistu. Positiivista synergiaa syntyy siitä, että P-tyypit ovat hyviä laajentamaan näköalaa 

omilla ideoillaan ja J-tyypit ovat hyviä luomaan parempia suunnitelmia ideoiden pohjalta. 

 

Ajattelutyylit 

Ajattelutyylit syntyvät edellä kuvattujen taipumusten yhdistelmistä.  
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EKSTROVERTTI JA INTROVERTTI  

  

Käsitteillä ekstrovertti ja introvertti on psykologiassa kaksi erilaista merkitystä.  

Piirre- ja temperamenttiteorioissa (esimerkiksi Big Five -mallissa) käsitteellä ekstroversio ilmaistaan 

ulospäin suuntautuvan luoteenpiirteen (sosiaalisen aktiivisuuden) voimakkuutta.  

Ajattelutyyliteorioissa (esimerkiksi MBTI) käsitteellä ekstrovertti tarkoitetaan sitä, että ajattelun voimakkain 

osatekijä, ns. ykkösfunktio, suuntautuu ulkoiseen maailmaan. Vastaavasti introvertti tarkoittaa 

ykkösfunktion suuntautumista sisäiseen maailmaan.  

Carl Jung, ajattelutyyliteorian isä, yritti ratkaista tätä käsitteiden välistä ristiriitaa nimittämällä ulospäin 

suuntautuvia ajattelufunktioita ekstraverteiksi. Jung halusi tällä kertoa että meissä kaikissa on sekä 

ekstrovertti että introvertti puoli. Ihmiset omaksuvat kuitenkin helpommin joko/tai kahtiajaon, jossa 

ihmiset ovat joko ekstroverttejä tai introvertteja. Kuvaan alla yhden teorian miksi näin tapahtuu.  

 

”Jung halusi tällä kertoa että meissä kaikissa on sekä 

ekstrovertti että introvertti puoli.” 

 

Ajattelun kolme perustyyliä 

Ajattelumme on kooste kolmesta erilaisesta ajattelutyylistä: reagoivasta, erottelevasta ja yhdistävästä. 

Niiden painotukset vaihtelevat yksilöittäin. Kaikissa tyyleissä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa.  

Reagoiva ajattelu on jonkun omaksumamme mielipiteen, teorian tai uskomuksen suoraa (tai lähes suoraa) 

toistamista. Reagoivassa ajattelussa on vain yksi ”oikea” vastaus. Tämän ajattelutavan suurimmat 

vahvuudet ovat nopeus ja tunne oikeassa olemisesta. Tämän ajattelutyylin suurimmat heikkoudet ovat 

poikkeavien mielipiteiden huono kuuntelu ja vanhoihin mielipiteisiin juuttuminen. Kaikki ihmiset käyttävät 

jossakin määrin tätä ajattelutapaa, koska se on niin tehokas. 

Erottelevat ajattelu jakaa asioita kahteen (tai muutamaan) koriin. Erottelu voi tapahtua arvottamalla 

(oikein tai väärin, hyvä tai huono) tai jonkun muun loogisen periaatteen (teorian, mallin) perusteella. 

”Ihminen on joko ekstrovertti tai introvertti” on hyvä esimerkki vastakohtia erottelevasta joko/tai 

ajattelutavasta. ”Ekstrovertti on parempi kuin introvertti” (tai päinvastoin) on toinen esimerkki tästä 

ajattelutyylistä. Tämänkin ajattelutavan suuri vahvuus on nopeus. Toinen on selkeys. Ne ovat hyviä syitä 

suosia tätä ajattelutapaa. Erottelevan ajattelun suurin heikkous on monimutkaisten asioiden liiallinen 

yksinkertaistaminen ja arvottaminen.  
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Yhdistävän ajattelun keskeinen tavoite on tasapuolisuus eli yritys nähdä asioista sekä hyvät että huonot 

puolet. Silloin ne on helpompi saada rakentavaan yhteistyöhön. Jungin näkemys oli että jokaisessa 

ihmisessä on sekä ekstrovertti että introvertti puoli, jotka tekevät jatkuvasti yhteistyötä keskenään. 

Erotteleva joko/tai-ajattelu rakentaa asioiden ja ihmisten väleille esteitä ja yhdistävä sekä/että -

ajattelusiltoja.   

 

 

Työnjako 

Olemuksemme ekstrovertillä ja introvertilla puolella on selkeä keskinäinen työnjako: ekstrovertti 

puolemme kommunikoi ulkoisen maailman kanssa ja introvertti puolemme organisoi ja uudistaa jatkuvasti 

sisäistä maailmaamme. Jos ihminen olisi pelkästään ekstrovertti, hänestä kehittyisi ympäristönsä ohjaama 

tai ympäristöään manipuloiva robotti, vailla omia (sisäisiä) arvoja ja ideoita. Vastaavasti jos ihminen olisi 

pelkästään introvertti, hänestä kehittyisi ulospäin reagoimaton, umpimielien erakko.  

Oma käsitykseni on, että ajattelun kehitys alkaa kaikilla ihmisillä reagoivasta ajattelusta. Jossakin vaiheessa 

siihen alkaa tulla mukaan asioiden arvottamista ja erittelyä ja vasta näiden vaiheiden jälkeen ryhdymme 

aktiivisemmin tarkastelemaan asioiden hyviä ja huonoja puolia ja rakentamaan siltoja keskenään 

ristiriitaisten asioiden välille.  

 

Ekstrovertin ja introvertin tunnistaminen 

Luontaisten taipumusten tunnistamiseen on kehitetty monia työkaluja, joista yleisempiä ovat erilaiset 

itsearviointianalyysit. Niistä tunnetuin on USA:ssa 1960-luvulla kehitetty MBTI-indikaattori, josta on monia 

erilaisia versioita. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on suomalainen versio MBTI-indikaattorista.  

Itsearviointityökalujen (pieni) heikkous on siinä, että ensimmäisellä kerralla monet ihmiset vastaavat 

analyysien valintoihin ihanneminästään käsin eli millainen he toivoisivat olevansa. Arviolta noin 10 % MBTI- 

ja LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysien vastaajista menee tähän ”ansaan”.  
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”Itsearviointityökalujen (pieni) heikkous on siinä, että 

ensimmäisellä kerralla monet ihmiset vastaavat analyysien 

valintoihin ihanneminästään käsin eli millainen he toivoisivat 

olevansa.” 

 

Olen jälkeenpäin tutkinut vuosien varrella tekemiäni omia MBTI-analyysejä ja todennut, että ensimmäisillä 

kerroilla sain itselleni selvän E-taipumuksen. Kun uusin analyysin useita kertoja, E-valinnat vähenivät ja I -

valinnat lisääntyivät. Lopulta olin selkeä I eli introvertti. Tällainen ”kehitys” kuvastaa sitä, että minun oli 

alussa vaikea hyväksyä omaa introverttia taipumustani.  

Tulevaisuudessa taipumusanalyysit tehdään luultavasti teknisillä laitteilla. Niistä esimakua on saatu 

aivoskannereilla tehdyissä tutkimuksissa, joissa mitattiin isojen aivojen värähtelytaajuutta. Havaittiin, että 

introverttien aivojen värähtelytaajuus oli selvästi korkeampi kuin ekstroverttien. Ajattelutyöhön 

optimaalinen värähtelytaajuus on niiden välissä.  

  

Ekstrovertit voivat saavuttaa aivoilleen optimaalisen värähtelytason lisäämällä ulkoisten ärsykkeiden 

määrää. Siksi he kommunikoivat enemmän, soittelevat paljon puhelimella, selaavat nettiä ja sähköpostia 

ahkerammin ja suosivat ryhmätyöskentelyä.  

Introvertit taas saavuttavat aivoilleen optimaalisen värähtelytason vähentämällä ulkoisten ärsykkeiden 

määrää. Siksi he suosivat yksin työskentelyä ja inhoavat äänekkäitä avokonttoreita.  
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HILJAISET ESIIN   

 

Tein nuorempana erilaisia pienimuotoisia tutkimuksia. Yksi niistä liittyi ihmisten aktiivisuuteen kokouksissa. 

Tutkin sitä miten monet ihmisistä käyttivät niissä puheenvuoroja ja miten useita. Ensimmäinen havaintoni 

oli se, että palavereissa oli yleensä 2-3 aktivistia, jotka käyttivät selvästi yli puolet kaikista puheenvuoroista. 

Sitten oli yhtä suuri joukko ihmisiä, jotka käyttivät yhden puheenvuoron – yleensä kun heiltä kysyttiin 

jotakin. Ja sitten oli joukko, joka ei käyttänyt palaverissa yhtään puheenvuoroa. 

Sitten huomasin mielenkiintoisen ilmiön. Palaverin jälkeen käytävällä tai jossakin työhuoneessa pidettiin 

usein jälkipalaveri, johon myös hiljaisia osallistui. Mutta he eivät olleetkaan hiljaisia tässä epävirallisessa 

jälkipalaverissa, johon esimiehet eivät osallistuneet. Vedin asiasta sellaisen johtopäätöksen, että oli 

olemassa jonkinlainen näkymätön este, joka lamaannuttaa palavereissa osan ihmisistä. Tajusin, että kuuluin 

itsekin tähän hiljaisten ryhmään, jonka panos kokouksissa oli lähellä nollaa.  

 

”Vedin asiasta sellaisen johtopäätöksen, että oli olemassa 

jonkinlainen näkymätön este, joka lamaannuttaa 

palavereissa osan ihmisistä.” 

 

Juttelin havainnostani oman esimieheni kanssa. Hän rohkaisi minua jatkamaan tutkimuksiani.  

Pyysin joukon hiljaisten listalle kirjaamiani henkilöitä yhteiseen palaveriin ja kerroin heille havainnostani. 

Pyysin heitä kirjoittamaan paperille syitä, jotka vaikeuttivat heidän osallistumistaan palavereissa. Annoin 

aikaa 5 minuuttia. Huomasin että jokainen alkoi kirjoittaa eli osallistua tähän ”kirjoituspalaveriin”. Olin 

löytänyt ainakin yhden keinon aktivoida introvertteja.  

Sitten pyysin jokaista ottamaan itselleen työparin. Se onnistui helposti. Sitten pyysin jokaista työparia 

keskustelemaan 10 minuutin ajan syistä jotka vaikeuttivat heidän osallistumistaan palavereissa. Huoneessa 

käynnistyi vilkas ja innostunut puheensorina. Tajusin, että puheenvuoron ottamiselle on näille ihmisille 

normaaleissa palavereissa liian suuri kynnys.  

Kun 10 minuuttia oli kulunut, pyysin jokaista työparia kertomaan vuorollaan yhden syyn joka oli noussut 

esille heiden keskustelussa. Kirjasin kaikki syyt fläppitaululle. Lopuksi jokainen työpari sai valita ja kertoa 

kolme tärkeintä syytä, jotka vaikeuttivat heidän osallistumistaan tavallisissa palavereissa. Näin löysimme 

tämän ryhmän yhteisen näkemyksen passiivisuuden syistä. Keskeisin syy oli pelko, että heidän esittämille 

ehdotuksille nauretaan tai niitä kritisoidaan. Varsinkin tietynlaisia henkilöitä pelättiin.  
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Edellä kerrottujen kokemusten kautta aloin ymmärtää millaisia näkymättömiä pelkoja ihmisillä voi 

palavereissa ja muissakin sosiaalisissa tilanteissa olla. Tunnistin näiden kokemusten kautta myös omia 

pelkojani. Tärkeintä oli kuitenkin se, että olin löytänyt aivan uudenlaisen tavan toteuttaa palavereita.  

  

Aluksi tätä uutta palaverimallia (Tuplatiimi) käytettiin vain oman yrityksen sisällä, mutta jo puolen vuoden 

kuluttua koulutuspyyntöjä alkoi tulla myös talon ulkopuolelta. Vuoden kuluttua jätin silloisen työni ATK-

systeemien suunnittelijana ja perustin idean ympärille oman yrityksen (Innotiimi). 

Kehittämäni palaverimenetelmän (Tuplatiimi, Opera) ydin on sen taustalla oleva psykologinen prosessi, 

joka yhdistää ajattelutaipumuksiltaan erilaisten ihmisten (ekstroverttien, introverttien, intuitiivisten, 

käytännöllisten, jne…) parhaat puolet eli vahvuudet. Tämän psykologisen prosessin löytäminen tapahtui 

aivan intuitiivisesti eli ensin löytyi toimiva ratkaisu ja vasta myöhemmin selitys sille, miksi se toimii.  

Opera-tekniikan käyttö on levinnyt lähinnä Innotiimin toimesta ympäri Suomen ja kymmeniin muihinkin 

Euroopan maihin. Se on eräänlainen osallistuvan suunnittelun ja johtamisen perustyökalu. Kirjallisuutta 

menetelmästä löytyy monilla kielillä: suomen lisäksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, norjaksi, viroksi. 

 

Operan psykologia 

Kuten jo edellä on kerrottu, Opera-tekniikan ydin on sen taustalla oleva psykologinen prosessi, joka hillitsee 

yliaktiivisia ja dominoivia ekstroverttejä ja rohkaisee introvertteja, joilla osallistumisen kynnys on 

palavereissa huomattavasti korkeammalla kuin ekstroverteillä. Menetelmässä asian käsittely tapahtuu 

viiden lyhyen työvaiheen kautta. Koko prosessi kestää 30 - 50 min. 
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O-vaihe (Omat ajatukset) 

Tässä vaiheessa, joka kestää 5-7 minuuttia, jokaista pyydetään kirjoittamaan paperille omia ajatuksia / 

ideoita käsiteltävää asiaa koskien. Tällainen hiljainen vaihe suosii (aktivoi) introvertteja ja hillitsee 

ekstroverttejä.  

P-vaihe (Pari- / Pienryhmätyöskentely) 

Seuraava vaihe tapahtuu 2-3 hengen pienryhmissä. Ryhmän pienuus on tekijä, joka rohkaisee introvertteja 

kertomaan omista ajatuksistaan ja jakamaan niitä toisten kanssa. Ekstroverteille tämä on luontaista. 

Pienryhmissä uskalletaan tuoda esille rohkeitakin ehdotuksia, jotka muuttuvat parikeskustelussa minun 

ideoista meidän ideoiksi. Työparin 4 parasta ideaa kirjataan huopakynällä A4-arkeille ja viedään yhteiseen 

työtauluun. Parien ideat muuttuvat näin ryhmän yhteisiksi ideoiksi. 

E-vaihe (Esittelyt) 

Tässä vaiheessa työparien ehdotukset esitellään työpari kerrallaan. Niistä ei kuitenkaan keskustella. 

Tehtävänä on pelkästään kuunnella millaisia ehdotuksia muilla on ja miten he ne perustelevat. Tällä 

menettelyllä estetään tehokkaasti muiden työparien ehdotuksiin kohdistuva kritiikki, joka on herkimmässä 

ET -taipumusyhdistelmän omaavilla. Lisäksi saadaan kaikki ehdotukset yhtä aikaa näkyville.  

R-vaihe (Ristiin arviointi) 

Neljäs vaihe on ehdotusten ristiin arviointi, jossa jokainen työpari voi valita koko taululta 4 parasta 

ehdotusta, joista vain yksi saa olla parin oma. Valinnat kohdistuvat lähes aina samoihin ehdotuksiin. Tämän 

vaiheen psykologinen perusidea on päästä nopeasti ja ilman kritiikkiä eroon huonoimmista ehdotuksista. 

Tällä tavalla kaikki pääsevät parhaiden ehdotusten edistäjiksi.  

A-vaihe (Asioiden ryhmittely) 

Viimeisessä vaiheessa työtaululle jääneet (kannatusta saaneet) ehdotukset ryhmitellään ja yhdistellään. Sen 

pohjalta on helppo sopia käytännön toimenpiteet. Sitä edistää se, kun kaikki voivat laittaa nimensä niihin 

ehdotuksiin, joita he haluavat viedä eteenpäin. Näin saadaan toimenpiteisiin sitoutuneita tekijöitä.  

 

Opera-menettely on yksi konkreettisimpia sovellutuksia, joilla ajattelutyyliltään erilaiset ihmiset saadaan 

rakentavaan yhteistyöhön ja jolla estetään joidenkin taipumusten (E, T ja J) dominoiva vaikutus. 

 

 

 

 

  



 
 

 

OMIA VAHVUUKSIA ETSIMÄSSÄ | 2 KARI JA NIKO HELIN KARI JA NIKO HELIN 

 

11 

ELÄMÄSSÄ SUUNNISTAMINEN   

 

Elämä on täynnä vaihtoehtoja. Joudumme jatkuvasti valitsemaan mihin me aikamme ja rahamme 

käytämme. Onneksi meidän ei tarvitse tehdä läheskään kaikkia valintoja ”puhtaalta pöydältä”, vaan meillä 

on psyykessä mekanismi, joka tekee valintoja puolestamme. Ajattelutyyliteoriassa tätä mekanismia 

kutsutaan T/F-taipumukseksi.  

MBTI-teorian mukaan me teemme valintoja kahdella mekanismilla:  

 järkeilemällä (T = Thinking) ja  

 tunteella (F = Feeling) 

Oma valintatyylimme on edellä kerrottujen valintamekanismin yhdistelmä. Tekijöiden voimasuhteet 

määräytyvät valintafunktioiden (T ja F) keskinäisen voimakkuuden perusteella.  

  

Lyhyt versio funktioiden voimakkuusteoriasta on seuraava. Ajatteluun osallistuu neljä tekijää, joita 

merkitään tunnuksilla S, N, T ja F. Nämä tekijät ovat yksilöillä hieman erilaisissa järjestyksissä, joka pysyy 

samana läpi elämän. Mikä tahansa näistä tekijöistä voi olla ajatteluamme hallitseva osatekijä. Tekijöiden 

järjestyksellä on alla kuvattu logiikka.  

 Jos T on ajattelumme ykkösfunktio, niin sen pari (F) on ajattelumme neljäs eli heikoin funktio. 

Silloin T eli looginen järkeily hallitsee valintojamme tekemistä melko suvereenisesti. Tällöin tunteen 

osuus valintojen tekemisessä on hyvin vähäinen. T-ihminen suuntaa lähes kaiken tarmonsa asioiden 
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hyvään hoitamiseen, ihmissuhteiden hoitaminen jää helposti taka-alalle. Tällaisia ”kovia” 

ajattelutyylejä ovat ESTJ, ENTJ, ISTP ja INTP. 

 Jos T on ajattelumme kakkosfunktio, niin sen pari (F) on ajattelumme kolmosfunktio. Tällöin T 

vaikuttaa valintoihin hieman voimakkaammin kuin F. Koska myös F on suhteellisen voimakas, se 

vaikuttaa valintoihin selvästi enemmän kuin edellisessä tapauksessa. Tällaisia ”puolikovia” 

ajattelutyylejä ovat ESTP, ENTP, ISTJ ja INTJ.  

 Jos T on ajattelumme kolmosfunktio, niin sen pari (F) on ajattelumme kakkosfunktio. Tällöin tunne 

(F) vaikuttaa valintoihimme jonkin verran enemmän kuin looginen järkeily (T). Päätökset tehdään 

tunteella, mutta perustellaan järjellä. Tällaisia ”puolipehmeitä” ajattelutyylejä ovat ESFP, ENFP, ISFJ 

ja INFJ.  

 Jos T on ajattelumme nelosfunktio, niin sen pari (F) on ajattelumme ykkösfunktio. Tällainen henkilö 

tekee lähes kaikki valintansa tunteiden ja arvojen pohjalta. Tunnevoima toimii tekemisen 

moottorina. Järkeily otetaan aktiiviseen käyttöön vain tiukoissa tilanteissa. Tällaisia ”pehmeitä” 

ajattelutyylejä ovat ESFJ, ENFJ, ISFP ja INFP.  

Olen kuullut monien esittävän, että jotkut ihmiset tekevät valintansa puhtaasti järjellä tai puhtaasti 

tunteella. Itse en usko tällaiseen joko/tai ajatteluun, koska kaikilta meillä on aivoissa kumpikin 

valintamekanismi. Ne täydentävät toisiaan. Uskon enemmänkin siihen, että loogisen järkeilyn ja tunteiden 

käytön keskinäisessä suhteessa on yksilöiden välillä edellä kuvattuja eroja. 

 

Sukupuolieroja 

MBTI- ja LTA-analyyseissä on havaittu, että noin 65 % miehistä kuuluu koviin ja puolikoviin T-päättäjiin, 

mikä tarkoittaa sitä että miehet hoitavat (ja johtavat) paremmin asioita kuin ihmisiä. Melkoinen osuus (noin 

35 %) miehistäkin kuuluu pehmeämpiin F-päättäjiin. Naisten kohdalla tilanne on suunnilleen päinvastoin. 

 

Nopeat ja hitaat päättäjät 

Toinen hyvä näkökulma elämässä suunnistamisessa on päätösten tekemisen nopeus. Siihen vaikuttaa 

ennen kaikkea J/P-taipumusulottuvuus.  

 J-tyypeillä on konvergentti eli vaihtoehtoja aktiivisesti karsiva ja paremmuusjärjestykseen laittava 

ajattelutapa. Se nopeuttaa ja helpottaa päätösten tekemistä. 

 P-tyypeillä on sitä vastoin divergentti eli uusia vaihtoehtoja ja näkökulmia aktiivisesti etsivä ja 

tuottava ajattelutapa. Se lisää luovuutta, mutta samalla hidastaa päätösten tekemistä.  

Divergenssi ja konvergenssi eli P- ja J-taipumus täydentävät tehokkaasti toisiaan. Tämä pätee sekä 

yksilöiden että ryhmien työskentelyyn. 
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Yksilöiden tasolla divergenssin ja konvergenssin yhteistyö tapahtuu niin, että jos ihmisen ulkoinen 

elämäntyyli on J eli järjestelmällinen, niin hänen sisäinen tyylinsä on P eli joustava. Tämä tekee tietojen 

hankkimisesta hidasta ja kapea-alaista, mutta päätösten tekemisestä nopeaa.  

 

”Yksilöiden tasolla divergenssin ja konvergenssin yhteistyö 

tapahtuu niin, että jos ihmisen ulkoinen elämäntyyli on J eli 

järjestelmällinen, niin hänen sisäinen tyylinsä on P eli 

joustava.” 

 

Jos taas ihmisen ulkoinen elämäntyyli on joustava (merkitään tunnuksella P), hänen sisäinen tyylinsä on 

joustamaton.  Esimerkkejä tästä ovat TP-tyyppien normaalia ahtaammat ihmiskuvat ja FP-tyyppien jyrkät 

arvot.  

Taipumuksemme joko/tai -ajatteluun, luokittelee ihmiset mielellään vain J- ja P-tyypeiksi ja olettaa 

tyypityksen koskevan sekä ulkoista että sisäistä maailmaa. Sekä/että -logiikan mukaan jokaisesta ihmisestä 

löytyy sekä joustava että joustamaton puoli. Toinen niistä on ulkoisessa ja toinen sisäisessä maailmassa. 

Tästä lisää luvussa Sisäinen tyylimme.  

 

Haaste vuorovaikutuksessa 

Kun osa ihmistä on ulospäin tiukkoja (konvergentteja, J) ja osa taas joustavia (divergenttejä, P), tapahtuu 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa helposti yhteentörmäyksiä. Lisäksi ihmisten välille syntyy taipumuseroista 

johtuvia jännitteitä.  

Taipumuseroihin pohjautuvaa jännitettä voidaan hyödyntää luovassa ajattelussa, virittämällä kaikki paikalla 

olevat ihmiset samaan ajattelumoodiin: ensin divergenttiin P-moodiin, sitten konvergenttiin J-moodiin, ja 

jälleen taas divergenttiin P-moodiin, jne. Tätä kutsutaan luovan ajattelun ”salmiakkimalliksi”.  Sen saa 

toimimaan aivan helposti, kun tilaisuuden vetäjä ymmärtää ilmiön ja hallitsee vaikka Opera-tekniikan.  
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SISÄINEN TYYLIMME    

 

MBTI-teoriassa on ulottuvuus (J/P), joka kuvaa kahta erilaista elämäntyyliä tai tarkemmin sanottuna kahta 

ulkoista elämäntyyliä.  

Jos ajattelutyylitunnuksen viimeinen kirjain on J, meistä näkyy ulospäin asioita päättävä ja organisoiva (T) 

tai ilmapiiriä ja arvoja rakentava (F) puoli. 

Jos tunnuksemme viimeinen kirjain on P, meistä näkyy ulospäin joko tässä hetkessä elävä puoli (S) tai uutta 

kehittävä puoli (N).  

Esimerkkinä olkoon ENFP, jonka ulkoinen elämäntyyli on P (spontaani, joustava). Hänestä näkyy selvimmin 

kehittämisestä innostunut N-puoli. Ajattelutyylin tunnus ENFP ei kuitenkaan kerro sitä, että hänen sisäistä 

maailmaansa hallitsee melkoisen ”jyrkkä” funktio, introvertti F (sisäiset arvot) 

Koska MBTI-mallissa ei ole sellaista taipumusulottuvuutta kuin sisäinen tyyli, se pitää osata itse päätellä 

ulkoisesta tyylistä. Suuri osa MBTI-mallin tuntevista kuitenkin oikaisee asian olettamalla että ihmisen 

sisäinen ja ulkoinen tyyli ovat samanlaiset. Tämä on kuitenkin virheellinen olettamus.  

 

”Suuri osa MBTI-mallin tuntevista kuitenkin oikaisee asian 

olettamalla että ihmisen sisäinen ja ulkoinen tyyli ovat 

samanlaiset.” 

 

MBTI-mallissa on mm. seuraavat tasapainosäännöt: 

 Jos olen ulkoiselta elämäntyyliltäni J-tyyppi, silloin voimakkain sisäänpäin suuntautuva funktioni on 

informaatiota hankkiva (S tai N) eli luonteeltaan joustava.  

 Jos olen ulkoiselta elämäntyyliltäni P-tyyppi, silloin voimakkain sisäänpäin suuntautuva funktioni on 

päätöksiä tekevä (T tai F) eli luonteeltaan järjestelmällinen.  

 

Sisäiset ajattelufunktiot 

Sisäisiä ajattelufunktioita on neljä erilaista. Kaikki ne ovat luonteeltaan muisteja, jotka päivittyvät 

jatkuvasti. Ulkoisista ajattelufunktioista ne erotellaan tunnuksella i. 
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Kokemusmuisti (Si) 

Tähän ajattelufunktioon tallentuu asioita jotka olemme elämämme aikana kokeneet ja oppineet 

Kokemusmuisti on lähinnä sitä rakennetta, mitä yleensä käsitteellä ”muisti” tarkoitetaan. Me emme muista 

asioita niin kuin ne tapahtuivat vaan niin kuin me tulkitsemme ne. Kokemukset, jotka ovat ristiriidassa 

uskomusten kanssa, unohdetaan.  Kokemusmuisti näyttelee pääroolia ihmisten sisäisessä maailmassa 

seuraavien ajattelutyylien kohdalla: ISTJ, ISFJ, ESTJ ja ESFJ. Si on joustava ajattelufunktio.  

Oivallusmuisti (Ni) 

Tähän ajattelufunktioon tallentuu asioita, jotka olemme oivaltaneet asioiden välisistä yhteyksistä. Sellaisia 

ovat erilaiset jäsennysmallit, joista hyvänä esimerkkinä on MBTI-viitekehys. Itse muistan sen monin verroin 

paremmin kuin esimerkiksi sen mitä tapahtui viime kesänä (jonka muistaminen kuuluu kokemusmustin 

tehtäviin). Oivallusmuisti näyttelee pääroolia seuraavien ajattelutyylien kohdalla: INTJ, INFJ, ENTJ ja ENFJ. 

Ni on joustava ajattelutyyli.   

 

Periaatteet (Ti) 

Tähän funktioon tallentuvat ajattelumme tärkeimmät kulmakivet, joita periaatteiksi ja uskomuksiksi 

nimitetään. Ne ovat eräänlaisia ajattelun valtateitä. Uskonnot ja ihmiskuvat ovat hyviä esimerkkejä 

periaatteista. Selkeät periaatteet tekevät ajattelusta linjakasta, nopeaa, mutta samalla jyrkkää. Periaatteet 

näyttelevät keskeistä roolia seuraavissa ajattelutyyleissä: INTP, ISTP, ENTP ja ESTP. Periaatteen ihmisillä on 

joustava ulkoinen tyyli (P), mutta joustavuus loppuu kun mennään sisäisten uskomusten alueelle.   

Omat arvot (Fi) 

Tämä funktio on monessa suhteessa periaatteiden kaltainen. Siihen tallentuu käsityksemme tärkeistä ja 

vähemmän tärkeistä asioista eli arvoista. Arvot jaetaan usein kahteen koriin: asia-arvoihin ja toimintatapa 
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arvoihin: mitkä ovat elämässä tarkeitä asioita ja miten hyvä ihminen käyttäytyy. Omatunto ja moraali 

perustuvat hyvin pitkälle henkilökohtaisiin arvoihin. Henkilökohtaiset arvot näyttelevät pääroolia 

seuraavissa ajattelutyyleissä: ISFP, INFP, ESFP ja ENFP. Henkilökohtaisten arvojen ohjaamilla ihmisillä on 

joustava ulkoinen tyyli (P), mutta joustavuus loppuu, kun arvoja loukataan.  

 

Tietokoneet ja ajattelufunktiot 

Ihmisten mieli lienee vieläkin maailman monipuolisin informaatiojärjestelmä. Vaikka tietokoneet ovat 

kehittyneet viimeisen 20 vuode aikana huimin askelin, ne eivät ole joustavuudessaan läheskään ihmisen 

tasolla. Tietokoneilla on valtavan hyvä muisti (Si) ihmisiin verrattuna. Lisäksi siihen on helppo ohjelmoida 

loogisia periaatteita (Ti). Eli näillä alueilla (tietojen tallennus, tietojen hakeminen, robotit, mekaanisten 

päätösten tekemien,…) olemme hävinneet tai ainakin häviämässä taistelun tietokoneita vastaan.  

 

On kuitenkin alueita, joilla koneet eivät pysty vielä kilpailemaan ihmisten (ajattelun) kanssa. Tällaisia ovat 

mm. intuitio (N) ja tunteet (F), joita tarvitaan mm. johtamisessa ja asiakaspalvelussa. Tämä johtuu hyvin 

pitkälle siitä, että aavistuksia, oivalluksia ja tunteita on vaikea muuttaa tietokoneen ymmärtämään 

(digitaaliseen) muotoon. 

 

”On kuitenkin alueita, joilla koneet eivät pysty vielä 

kilpailemaan ihmisten (ajattelun) kanssa. Tällaisia ovat mm. 

intuitio (N) ja tunteet (F)” 


