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Taipumusteorian keskeisiä käsitteitä
Alla on lyhyet kuvaukset käsitteistä, joilla taipumusteoriassa operoidaan.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -ANALYYSI 

on Suomessa kehitetty, ihmisten ajattelutyylejä tunnistava työkalu.

- Työkalun kehitystyöhön eniten vaikuttanut henkilö on sveitsiläisen psykiatri Carl Gustav Jung, 
joka julkisti ajattelutyylejä koskevan mallinsa vuonna 1924. 

- Toinen tämän alueen suuri vaikuttaja on ollut amerikkalainen Isabel Briggs Myers, joka 
kansantajuisti Jungin teorioita ja kehitti ensimmäisen ajattelutyylejä erottelevan työkalun, MBTI-
indikaattorin. 

AJATTELU

Ajattelu on ulkoisen ja sisäisen maailmamme välistä vuorovaikutusta, jossa menneisyys, nykyhetki 
ja tulevaisuus kohtaavat. Ajattelu on aivojemme kehittynein toiminto. 

Jungin mukaan ajattelu rakentuu neljästä ajatteluun osallistuvasta funktiosta, joista 

- kaksi hoitaa tiedon hankintaa (aistit = S ja intuitio = N)

- kaksi muuta tekee valintoja / päätöksiä (looginen päättely = T ja arvottaminen = F) 

TAIPUMUKSET

ovat personaan ”koodattuja” ajattelua nopeuttavia perusvalintoja, jotka pysyvät samoina läpi 
elämämme. Valintoja on neljä kappaletta, joista 

- kaksi liittyy funktioparien (S/N ja T/F) keskinäisiin voimasuhteisiin (S vai N ja T vai F) 

- yksi liittyy ajattelun ykkösfunktion suuntautumiseen (ulos=E vai sisälle=I) 

- yksi liittyy ulkoiseen elämäntyyliin (järjestelmällinen= J vai spontaani= P)

AJATTELUTYYLIT

ovat taipumusten eli sisäisten valintojen yhdistelmiä. Niitä on yhteensä 2 x 2 x 2 x 2 = 16 
kappaletta. Ajattelutyylit merkitään MBTI-mallissa nelikirjaimisina koodeina, tyyliin ESTJ. Koodi ESTJ 
avataan seuraavasti.

- E = Ajattelun ykkösfunktio suuntautuu ulkoiseen maailmaan

- S = S-taipumus (aistit) on voimakkaampi kuin N (intuitio)

- T = T-taipumus (logiikka) on voimakkaampi kuin F-taipumus (asioiden arvottaminen)

- J = Ulkoinen elämäntyyli on Järjestelmällinen

Ajattelun voimakkain funktio on T ja heikoin F. Tämä ei kuitenkaan näy suoraan ajattelutyylin 

tunnuksesta. Se joudutaan opettelemaan.
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TOIMINTATYYLIT

Suurin osa ihmisten erilaisuutta jäsentävistä työkaluista (DISC, Thomas, Insights Discovery,…) 

tunnistaa ihmisten toimintatyylejä erilaisissa ympäristöissä. Suosituin tunnistamisen kohde on 

esimiesten johtamistyylit. 

Toimintatyylien ja ajattelutyylien välinen ero on siinä, että toimintatyylit ovat hyvin pitkälle 

opittuja ja rooleihin sidottuja. Ajattelutyylit taas ovat synnynnäisiä, osa persoonaamme. 

Toimintatyylejä, taitoja ja asenteita voi ja kannattaakin kehittää. Ajattelutyylien ”kehittämiseen” ei 

ole ainakaan tähän mennessä löytynyt mitään toimivaa keinoa. Ja vaikka löytyisikin, se olisi 

eettisesti kyseenalaista ”rodun jalostusta”.

LUONTAINEN VAHVUUS

Luontaisia vahvuuksia voi kehittyä luontaisesti vahvimman ajattelufunktiomme (persoonan 

ykkösfunktion) ympärille. Tämä johtuu siitä, että vain ykkösfunktiolla on riittävästi valtaa ja 

energiaa vahvuuden rakentamiseen. Tästä syystä oman ajattelutyylin ja sitä kautta myös ajattelun 

vahvimman osatekijän tunnistaminen on itsensä kehittämisen paras lähtökohta. 

TEMPERAMENTIT

ovat taipumusten kaltaisia, synnynnäisiä tapoja reagoida ja toimia. Temperamenteilla ei 

kuitenkaan ole samanlaista sisäistä hierarkiaa ja suuntaa kuin ajatteluun osallistuvilla funktioilla. 

Temperamentit periytyvät helposti: yksi lapsista voi saada äidin vilkkaan temperamentin ja joku 

toinen lapsista taas isän rauhallisemman luonteen. Sanoja temperamentti, luonne ja 

persoonallisuuden piirre, käytetään yleisesti rinnakkain. 

Tämän hetken suosituin temperamentteja jäsentävä työkalu on nimeltään Big Five. Siinä on viisi 

toistaan riippumatonta ulottuvuutta: sosiaalinen aktiivisuus, suhtautuminen uuteen, miellyttävyys, 

tunnollisuus ja tunteiden vakaus. 

PERSOONA

rakentuu ajattelu- ja toimintamalleista, jotka ihminen hyväksyy osaksi omaa minäkuvaa. Persoonan 

vastakohtaa Jung nimitti Varjoksi, joka sisältää asioita, joita ihmisen on vaikea hyväksyä itsessään ja 

muissa ihmisissä. 

Osa persoonamme piirteistä syntyy peittämään joitakin asioita, jota emme itsessämme hyväksy. 

Esimerkiksi jos ihminen on luonteeltaan herkkä ja helposti haavoittuva, hän saattaa peittää sen 

rakentamalla kovan kuoren, jolloin muut näkevät hänessä koviksena. 

Persoona edustaa ihmisen aktiivista minää: piirteitä, joita ihminen haluaa muiden itsessään 

näkevän. Persoona edustaa myös naamiota, jonka taakse ihminen voi piilottaa asioita, joita hän ei 

halua muiden näkevän. Ajattelutyylin ja Persoonan välillä on sellainen yhteys, että voimakkain 

ajattelufunktiomme (yleensä) sijoittuu Persoonaan ja heikoin eli neljäs Varjoon.  
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IHMISENÄ KEHITTYMINEN

Jung esitti, että jokaisella ihmisellä on yksilöllinen kehityspotentiaali, joka ilmenee normaalia 

suurempana kiinnostuksena joihinkin asioihin. Itsensä kehittämisestä tekee haastavan se, että osa 

potentiaalistamme voi sijaita Varjon alueella, mikä tekee sen hyväksymisestä haastavan.

Monet ihmiset uupuvat työssään ja elämässään sen takia, että taidot, joilla itseä puolustetaan ja 

itsestä huolehditaan joutuvat kasvatusprosessissa Varjon puolelle ja tätä kautta passivoituvat. 

Niiden olemassaolon voi tuntea vain muiden ihmisten, ennen kaikkea itseä ärsyttävien, kautta. 

TYÖMINÄ

Ihminen sopeutuu työelämään rakentamalla itselleen roolin, jota kutsutaan työminäksi. Roolin 

rakentamisen keskeisenä tavoitteena on tehdä hyvä vaikutus työnantajaan, jota oma esimies 

edustaa. Se tapahtuu karsimalla omasta käyttäytymisestä joitakin huonoina pidettyjä 

toimintatapoja ja lisäämällä jotakin, mitä esimies arvostaa. 

Kun ihmiset tekevät erilaisia itsearviointianalyysejä, esimerkiksi oman ajattelutyylin kartoitusta, 

työminä ja taipumusminä helposti sekoittuvat, varsinkin ensimmäisellä kerralla. Työminän

vaikutusta on Taipumusanalyysissä pyritty minimoimaan valitsemalla analyysiin valintoja 

työelämän ulkopuolelta sekä ohjeistamalla, että kannattaa valita sellainen vaihtoehto, joka kuvaa 

sinua parhaiten työn ulkopuolella. 

IHANNEMINÄ

Ihanneminä kuvaa sitä millainen ihminen toivoisi olevansa ja minäkuva taas sitä millainen ihminen 

kokee olevansa. Joskus niiden välillä on hyvinkin suuri ero – joka vääristää itsearviona tehtävän 

taipumusanalyysin tuloksen. Ihanneminä voi heijastaa joko analyysin tekijän omaa tai kulttuurin 

arvomaailmaa. 

Taipumusanalyyseissä suurimmat ihannekuvien aiheuttavat vääristymät tapahtuvat E/I ja J/P 

ulottuvuuksissa. Ne näkyvät niin, että monet introvertit saavat ensimmäisellä kerralla 

”ylimääräisiä” ekstroverttipisteitä, jotka häviävät kun introvertin taipumuksen vahvuudet 

tiedostetaan. Sama ilmiö tapahtuu P-taipumuksen suhteen, kun sen vahvuudet, esimerkiksi 

luovassa ajattelussa ja nopeassa oppimisessa tiedostetaan.  

INTUITIO

jota kutsutaan kuudenneksi aistiksi, on asioiden suoraa näkemistä ja aavistamista. Kun tavalliset 
aistimme (näkö, kuulo, maku, haju ja tunto) suuntautuvat reaalimaailmaan ja yksityiskohtiin, 
intuitio muodostaa havainnosta kokonaiskuvia ja uusia ideoita. 

- Ulkoiseen maailmaan suuntautuva intuitio (Ne) on luonteeltaan näköaloja avaava eli se näkee 
asioiden välisiä yhteyksiä ja osaa muodostaa niistä kokonaiskuvia. 

- Sisäiseen maailmaan suuntautuva intuitio (Ni) on luonteeltaan asioita pelkistävä eli se pystyy 

näkemään asioiden ”ytimiä” ja muodostamaan toimivia syy-seuraus ketjuja.
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ARVOT

tarkoittavat tärkeiksi koettuja asioita. Ne voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: yhteisöjen arvot ja 
yksilöiden arvot.

- Yhteisön arvot kiteyttävät sen, miksi joku yhteisö (yritys, yhdistys, puolue, jne.) on olemassa. 
Yritysten tyypilliset arvot (asiakastyytyväisyys, kannattavuus, yksilön kunnioitus,…) kuvastavat 
sen tärkeimpien sidosryhmien (asiakkaat, omistajat, henkilöstö,…) odotuksia.

- Yksilöiden arvot kuvastavat asioita, joita ihminen haluaa edistää omalla toiminnallaan. Niitä ei 

ole useinkaan sanoitettu, vaan ne näkyvät siinä, mihin ihmisillä löytyy helpoiten aikaa ja 

innostusta. 

Arvojen merkitys yksilöiden ohjausvälineenä riippuu eniten siitä, mikä on F-funktion asema 
ajattelufunktioiden hierarkiassa. 

- Jos se on ykkösfunktio (ESFJ, ENFJ, ISFP, INFP) arvojen merkitys on erittäin suuri. 

- Jos F on ajattelun heikoin funktio (ESTJ, ENTJ, ISTP, INTP), arvojen merkitys on hyvin vähäinen.


