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MITEN VAHVUUDET SYNTYVÄT?    

 

Ihmiset menestyvät parhaiten luontaisilla vahvuuksillaan, mikäli uskomme asiasta kirjan Now, Discover 

Your Strengths kirjoittanutta amerikkalaista Marcus Buckinghamia. Suurin osa ihmistä valitsee kuitenkin 

hieman erilaisen kehitysstrategian: omien heikkouksien tunnistamisen ja korjaaminen.  

Tällainen tieto on noussut esille Gallupin tekemässä kyselytutkimuksissa, johon on osallistunut yli miljoona 

ihmistä. Samasta tutkimuksesta kävi ilmi se, että jokaisen alan menestyneimmät yksilöt panostavat 

vahvuuksiin.  

Vahvuudet rakentuvat kolmesta tekijästä: innostuksesta johonkin, sopivista taipumuksista ja sopivasta 

ympäristöstä. Lisäksi tarvitaan käytännön harjoittelua.  

 

Innostus 

Tämä on tekijöistä tärkein, koska ilman omakohtaista innostusta emme jaksa vastaantulevien vaikeuksien 

läpi. Tämä on vahvuuksien selvästi mystisin osatekijä. On usein vaikea ennustaa mikä saa jonkun ihmisen 

innostumaan jostakin asiasta.   
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Itse innostuin 1970-luvun lopulla luovasta ajattelusta. En oikein ymmärtänyt mistä innostus syntyi. 

Huomasin vaan lukevani kirjoja, joissa asiaa käsiteltiin. Aloin testata lukemiani asioita käytännössä ja 

huomasin, että monet ideat toimivat tosi hyvin. Se vain lisäsi innostustani. Sain muutamia muitakin 

innostumaan asiasta ja kehitimme ihan uudenlaisen palaverimallin, Tuumatalkoot, joka toimi luovan 

ajattelun periaatteilla. Sen avulla syntyi suuri määrä erilaisia teknisiä innovaatioita, joita ryhdyttiin 

hyödyntämään. Yrityksemme johto alkoi kiinnostua asiasta. Minut nimitettiin kehityspäälliköksi, 

erikoisalueena työmenetelmät.  

Kirjoitin Tuumatalkoot-menetelmästä jutun yhteen bisneslehteen, jossa oli meneillään kirjoituskilpailu. 

Juttuni voitti sen ja kehittämäni työmenetelmän nimi ja idea tulivat tunnetuiksi ympäri Suomea. Tein 

oikeastaan kaiken edellä kuvatut asiat oman päätyöni ohessa. Tämä voidaan selittää vain riittävän suuren 

innostuksen kautta.  

 

Sopiva ympäristö 

Pelkkä innostus johonkin asiaan ei riitä vahvuuden synnyttämiseen. Pitää olla myös ympäristö, missä sitä 

voidaan toteuttaa ja kehittää. Oikeastaan kaikki käytännön taidot kehittyvät asioita tekemällä. Siihen 

tarvitaan sopiva ”harjoitteluympäristö”.  

 

”Pelkkä innostus asiaan ei riitä vahvuuden synnyttämiseen. 

Pitää olla myös ympäristö, missä sitä voidaan toteuttaa ja 

kehittää.” 

 

Itse aloin vetää päätyöni ohessa Tuumatalkoot-mallilla toteutettuja kokouksia. Hyödynsin niissä hyvän 

ideointikyvyn omaavia henkilöitä, joita olin saanut selville kyselytutkimuksellani ja luovan ajattelun testeillä. 

Valitsin 12 parasta ideoijaa ja otin jokaiseen Tuumatalkoot-palaveriin 3-4 tämän ryhmän jäsentä. Lisäksi 

pidimme ideointiringille parin tunnin valmennustilaisuuksia. Tällä tavalla syntyi ensimmäinen innostavaa 

asiaa tukeva ympäristöni.  

Purin innostustani ensimmäisten vuosien aikana lähinnä oman tehtaan teknisten ongelmien parissa. 

Uudenlaisen palaverimallin maine kiiri kuitenkin nopeasti yrityksemme (Ovako Steel) ulkopuolelle. Alkoi 

tulla koulutus- ja konsultointipyyntöjä, joiden kautta ajauduin puolipäiväiseen työhön ja muutaman vuoden 

päästä oman yrityksen (Innotiimi) perustamiseen. Syntyi uusi ympäristö toteuttaa omaa innostusta. 

Innotiimissä työskenteli parhaimmillaan yli 50 valmentajaa.  
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Luontainen taipumus 

Itselläni on vahva intuitio. Se on ajatteluni vahvin yksittäinen osatekijä. En tiennyt tätä vielä 1970-luvulla, 

jolloin kiinnostukseni luovaan ajatteluun heräsi. Näin jälkeenpäin on helpompi ymmärtää, että intuition 

voimakkuus laukaisi kiinnostukseni kehitystyöhön.  

 

Harjoittelun tärkeys 

Tekijä, jolla innostus muuttuu osaamiseksi, on harjoittelu. Usein se tapahtuu ensimmäisessä vaiheessa 

harrastuksena. Itse löysin kolme tapaa kehittää käytännön taitojani luovassa ajattelussa: 

ideointiharjoitukset erilaisilla kohteilla (joita tein 2-4 kertaa viikossa), teknisten innovaatioiden kehittelytyö 

ja Tuumatalkoot-palvelun omatoiminen pyörittäminen yrityksemme sisällä. Varsinkin jälkimmäinen synnytti 

sellaista osaamista, jonka varaan oli helppo oma yritystoiminta käynnistää. 

  

”Tekijä, jolla innostus muuttuu osaamiseksi, on harjoittelu. 

Usein se tapahtuu ensimmäisessä vaiheessa harrastuksena.” 

 

 

Työkaluja  

Olemme kehittäneet kaksi työkalua, joista ensimmäisellä voidaan tunnistaa ajatteluun liittyviä taipumuksia 

ja toisella innostavia asioita. 

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin avulla voimme tunnistaa oman ajattelutyylin, joka ilmaistaan 

nelikirjaimisena koodina, tyyliin INTJ, joka on oman ajattelutyylini tunnus. Siitä voidaan ennustaa minkä 

tyyppisessä työssä ihminen parhaiten viihtyy ja menestyy. Työkalu pohjautuu USA:ssa kehitettyyn MBTI-

malliin. Se on vain toteutettu hieman erilaisella logiikalla.  

Minä ja Työni -analyysin avulla voidaan tutkia tämän hetken tunnesuhdetta nykyiseen työhön. Siinä omat 

työt ensin listataan ja valitaan niistä 10 eniten aikaa vievää tehtävää. Sitten työt numeroidaan ja viedään 

MTA-matriisiin, jossa on kaksi ulottuvuutta: osaaminen ja innostus. Osaamisessa ja innostamisessa on neljä 

tasoa. Kun työt (eri töiden numerot) on viety matriisiin, siitä näkyvät ihmistä innostavat ja ei innostavat 

tekemiset yhdellä silmäyksellä. 

Minä ja Työni -analyysiä on kuvattu tarkemmin huhtikuun kirjeessä. 
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MONENLAISTA ERILAISUUTTA   

 

Ihmiset poikkeavat toisistaan ainakin seuraavissa asioissa: ulkonäkö, käyttäytyminen, työtyyli, 

temperamentti ja ajattelutyyli. Tässä juttukoosteessa on keskitytty käsittelemään niistä viimeistä eli 

ajattelutyylejä, jotka ovat kirjoittajan mielestä erilaisuuden kiehtovin osa-alue.  

Ihmisten erilaisuuden mallintamiseen on kehitetty iso joukko työkaluja, joista suurin osa (DiSC, Insights 

Discovery, Thomas,…) jäsentää ihmisten työtyylejä. Niitä vertaillaan usein esimeriksi MBTI- tai Big 5- 

malleihin, vaikka ne jäsentävät selvästi erilaisia asioita.  

 

Ajattelutyylit (MBTI, LUONTAISET TAIPUMUKSET™) 
 

Ajattelutyylimallien peruskäsite on taipumus. Se on persoonaan kuuluva sisäinen valinta, jota on vaikea 

muuttaa ja eikä siihen ole mitään tarvettakaan, koska jokainen taipumus on myös henkilökohtainen 

vahvuus.  Kätisyys on hyvä esimerkki taipumuksesta.  

 

Taipumukset esiintyvät aina pareittain. Valmiit valinnat nopeuttavat tavattomasti ajattelua, etenkin pienten 

päätösten tekemistä. Ihmiset pystyvät toimimaan taipumustensa vastaisestikin, mutta silloin he joutuvat 

tekemään tietoisen päätöksen taipumuksen vastaisesta toimintatavasta.  
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”Ihmiset pystyvät toimimaan taipumustensa vastaisestikin, 

mutta silloin he joutuvat tekemään tietoisen päätöksen 

taipumuksen vastaisesta toimintatavasta.” 

 

Toinen ajattelutyylimallien peruskäsite on ajattelufunktio. Niitä on 4 kappaletta, ja joista kaksi, aistit ja 

intuitio, hankkivat ja varastoivat tietoa ja toiset kaksi, logiikka ja arvottaminen, tekevät valintoja ja 

päätöksiä, hankitun tiedon pohjalta. MBTI-mallin dynamiikka (sisäinen jännite) syntyy siitä, että nämä neljä 

ajattelun funktioita on asettunut psyykessä tiettyyn ”nokkimisjärjestykseen” eli joku funktioista on ns. 

dominoiva ajattelufunktio ja sen pari taas vastaavasti ajattelun heikoin funktio. Dominoivan ja heikoimman 

ajattelufunktion välille syntyy näin psyykkinen jännite. 

Kolmas vain MBTI-mallille tunnusomainen piirre on se, että siinä operoidaan kahdessa maailmassa: 

ulkoisessa ja sisäisessä. Ajattelu, jossa aikaisemmat kokemukset, tämän hetken todellisuus ja tulevaisuuden 

suunnitelmat kohtaavat, yhdistää nämä maailmat. Tässä tarvitaan ulkoiseen ja sisäiseen maailmaan 

suuntautuneita ajattelufunktioita ja prosesseja, joka yhdistävät nuo funktiot. Ajattelu lienee ihmismielen 

vaativin ja kehittynein toiminto. Siksi myös sitä kuvaavat mallit eivät ole kovinkaan yksinkertaisia. 

 

MBTI-mallissa on kolme syvyystasoa: 

1. Niistä ensimmäinen on taipumusten taso. Mallissa on neljä taipumusparia: E/I, S/N, T/F ja J/P. 

Ajattelutyyliin tunnukseen, jossa on neljä kirjainta tyyliin ESTJ, merkataan jokaisesta taipumusparin 

voimakkaampi (taipumusanalyysissä enemmän pisteitä saanut) tekijä. Tähän tasoon pääsee 

helposti kiinni muutamassa tunnissa ja oman taipumusanalyysin tekemällä.  

 

2. Seuraavalla tasolla käsitellään kunkin ajattelutyylin (joita on 16 erilaista) funktioiden keskinäistä 

voimakkuusjärjestystä. Erityisen tärkeää on tunnistaa oman ajattelutyylin vahvin ja heikoin 

ajattelufunktio, koska niistä näkee mihin ajattelumme ja mielenkiintomme voimakkaimmin 

suuntautuvat ja mikä on ajattelumme sokein alue.  

 

3. Mallin syvintä tasoa edustavat funktioiden sisäiset ja ulkoiset muodot. Ulospäin suuntautuvat 

funktiot ovat luonteeltaan reagointimalleja ja sisälle suuntautuvat muisteja, joita mieli rakentaa 

funktioiden tueksi. Tällä tasolla pystymme pelkästä ajattelutyylin tunnuksesta näkemään millaisia 

ajatuksia ihmisen päässä (yleensä) liikkuu ja millaisiin asioihin hän ei kiinnitä huomiota.  
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Persoonallisuuden piirremallit (Big Five,…) 
 
Tämän hetken suosituin persoonallisuuden piirremalli on nimeltään Big Five (Big 5). Se on syntynyt 

analysoimalla suuri määrä markkinoilla olevia piirremalleja ja katsomalla mitkä tekijät toistuvat niissä 

useimmin. Analyysi kesti useampia vuosia, päätyen viiteen persoonallisuuden ”suureen” piirteeseen, jotka 

on nimetty alla.  

 Sosiaalinen aktiivisuus E/I 

 Suhtautuminen uuteen S/N 

 Miellyttävyys  T/F 

 Tunnollisuus  J/P 

 Tunteiden vakaus 

 

 
 
Suurimmat erot MBTI:n ja Big Fiven välillä ovat: 
 

 Big 5 mittaa eri piirteiden voimakkuutta, esimerkiksi Sosiaalisen aktiivisuuden tasoa, mutta MBTI 

taas sitä kumpi taipumus on kussakin taipumusparissa vahvempi. Se vaikuttaa ajattelufunktioiden 

sisäiseen järjestykseen. 

 Ekstrovertti ja introvertti tarkoittavat malleissa eri asioita. MBTI-mallissa Ekstrovertti tarkoittaa sitä 

että ajattelun ykkösfunktio suuntautuu ulkoiseen maailmaan ja Big 5:ssä ollaan kiinnostunut 

lähinnä sosiaalisen aktiivisuuden voimakkuudesta.  

 Big 5- mallissa kaikki 5 piirrettä ovat samaa tyyppiä. Sen sijaan MBTI-mallissa kaksi taipumusparia 

(S/N Ja T/F) ovat ajatteluun osallistuvia funktioita ja kaksi taipumusparia (E/I ja J/P) funktioiden 

keskinäistä järjestystä ja suuntaa määritteleviä asenteita. 

 MBTI-mallissa ei ole Big Five-mallin viimeistä ulottuvuutta, josta käytetään nimityksiä 

Neuroottisuus ja Tunteiden vakaus.  
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SISÄINEN JA ULKOINEN MAAILMA    

 

Jokainen meistä elää yhtä aikaa kahdessa erilaisessa maailmassa, sisäisessä ja ulkoisessa. Ajattelu on näiden 

kahden maailman välistä vuorovaikutusta. Olen alla kuvannut miten tämä kahden maailman vuorovaikutus 

tapahtuu – ajattelutyyliteorian mukaan.  

 

”Jokainen meistä elää yhtä aikaa kahdessa erilaisessa 

maailmassa, sisäisessä ja ulkoisessa. Ajattelu on näiden 

kahden maailman välistä vuorovaikutusta.” 

 

Sveitsiläinen psykiatri Carl Jung, jota analyyttisen psykologian isäksi kutsutaan, rakensi ensimmäisenä 

teoreettisen mallin sisäisen ja ulkoisen maailman välisestä kommunikaatiosta. Malli oli melkoisen 

vaikeaselkoinen ja sen yksinkertaistivat amerikkalaiset Katharine Briggs ja Isabel Briggs Myers, äiti ja tytär, 

1960-luvulla. Syntyi MBTI-teoria ja ajattelutyylejä tunnistava työkalu (MBTI-indikaattori). 

 

Jungin teoria ajattelusta on karkeasti sellainen, että 
  

 Ajattelu rakentuu 8 erilaisesta ”prosessorista”, joita Jung kutsui ajattelun funktioiksi. Niistä 4 

suuntautuu sisäiseen maailmaan ja 4 ulkoiseen maailmaan. Ajattelu on näiden sisäiseen ja 

ulkoiseen maailmaan suuntautuneiden funktioiden välistä vuorovaikutusta. 

 Ajattelun funktiot ovat järjestyneet niin, että yksi näistä kahdeksasta funktioista on ajattelua 

hallitseva. Jos tämä hallitseva funktio suuntautuu ulkoiseen maailmaan, ihmisestä kehittyy 

ekstrovertti eli ulospäin suuntautunut ja jos se suuntautuu sisäiseen maailmaan, ihmisestä kehittyy 

introvertti eli sisäänpäin suuntautunut. 
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Sisäiset ajattelufunktiot 
 

Sisäiset ajattelufunktiot, joita on 4 kappaletta, ovat luonteeltaan dynaamisia muisteja, jotka päivittyvät 

jatkuvasti. Joku näistä neljästä muisteista on ajatteluumme voimakkaimmin vaikuttava. Minulla itselläni se 

sattuu olemaan introvertti intuitio (Ni), johon tallentuvat parhaat oivallukseni ja teoriani elämän ilmiöistä. 

Vastaavasti huonoin sisäinen ajattelufunktioni on tapahtumamuisti (Si), jonne erilaiset kokemukset ja 

aistimukset tallentuvat. Niitä on minun huomattavasti vaikeampi muistaa kuin kiinnostavia ideoita ja 

teorioita. 

 

Ulkoiset ajattelufunktiot 
 
Myös ulkoisia ajattelufunktioita on 4 kappaletta. Ne ovat luonteeltaan aisteja, jotka reagoivat ulkoisen 

ympäristömme kanssa. Itselläni voimakkain ulkoinen funktio on ”huonoon järjestykseen reagointi” (Te). Sen 

avulla saan asiat pysymään helposti järjestyksessä. Kutsun sitä kotona ”järjestysgeeniksi”, joka vaimoltani 

puuttuu. Hänellä on sen sijaan ”kauneusgeeni”, joka taas minulta puuttuu. Heikoin ulkoinen funktioni on 

”tässä ja nyt kyky”, joka perustuu aistien aktiivisuuteen (Se). Minä ohjaudun enemmän intuitiosta. 

Kahdelle muulle ulkoisella ajattelufunktiolle olen antanut nimet ulkoinen intuitio (Ne), joka on eräänlaista 

kykyä nähdä ”iso kuva” eli asioiden välinen yhteys. Ulkoinen F-funktio on kyky vaistota ilmapiirissä olevia 

jännitteitä ja kyky purkaa niitä.   
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Ajattelutyyliteorian kautta me voimme oppia jonkinlaista selvänäköisyyttä eli näkemään ja ymmärtämään 

mitä jonkun ihmisen mielessä tapahtuu (ja jää tapahtumatta). Riittää kun tiedämme hänen ajattelutyylinsä 

nelikirjaimisen tunnuksen. Tämä tietysti edellyttää sitä, että olemme tutustuneet riittävän hyvin näkemisen 

ja ymmärtämisen taustalla olevaan teoriaan.  

 

”Ajattelutyyliteorian kautta me voimme oppia jonkinlaista 

selvänäköisyyttä eli näkemään ja ymmärtämään mitä 

jonkun ihmisen mielessä tapahtuu.” 

 

 
Ottakaamme esimerkiksi ENFJ.  
 

 Tunnuksen ensimmäinen kirjain E kertoo, että ajattelua hallitseva osatekijä (funktio) suuntautuu 

ulkoiseen maailmaan eli hän on ekstrovertti.  

 Tunnuksen viimeinen kirjain J kertoo, että ajattelun voimakkain osatekijä (funktio), joka suuntautuu 

ulkoiseen maailmaa, on luonteeltaan valintoja tekevä. F on sellainen. Samalla saadaan selville, että 

voimakkain sisäinen ajattelufunktio on N.  

 Nyt meillä onkin jo eväät ymmärtää miten ENFJ reagoi (toimii) ulospäin ja mitä hänen sisäisessä 

maailmassa tapahtuu.  

 

Ulospäin ENFJ on positiivinen ja suuntautuu voimakkaamme ihmisiin (F) kuin asioihin (T). Tästä voi päätellä, 

että ENFJ on luontaisesti parempi ihmisten kuin asioiden johtaja (manageri).  

Sisäisessä maailmassa ENFJ:n ajattelua hallitsee intuitio (N), jonka avulla hänen on helppo päästä yhteyteen 

oman alitajunnan kanssa. Intuitio kuuluu joustaviin ajattelufunktioihin. Eli vaikka ENFJ on ulospäin hyvin 

järjestelmällinen (J), hänen sisäinen ajattelutyylinsä on vastapainoksi luova ja joustava. 

MBTI-mallin vahvuus on siinä, että sen avulla ihmisistä näkee asioita, jotka eivät kovinkaan helposti näy 

hänen toiminnastaan ulospäin. Tämä johtuu siitä, että omaa toimintatyyliä on suhteellisen helppo muuttaa 

ulkoisen tilanteen ja roolin mukaiseksi. Omaa ajattelutyyliä on kuitenkin vaikea muuttaa, eikä siihen ole 

mitään tarvettakaan.  

 

”MBTI-mallin vahvuus on siinä, että sen avulla ihmisistä 

näkee asioita, jotka eivät kovinkaan helposti näy hänen 

toiminnastaan ulospäin.” 
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Oma innostumiseni asiaan 
 

Itse ihastuin MBTI-teoriaan ja sen analyysityökaluun MBTI-indikaattoriin, koska se paljasti hetkessä mitä 

korvieni välissä tapahtui. Olin tutustunut sitä ennen lukuisiin toimintatyylianalyyseihin. Ne vain kertoivat 

miten minä yleensä toimin – syystä tai toisesta. Suurin lisäarvo itselleni MBTI-työkalusta oli kuitenkin se, 

että sen avulla tunnistin osittain passivoituneen ajatteluni vahvimman osatekijän, luovan ajattelun.  

Oman ajattelutyylejä analysoivan työkalun, LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin, kehitimme sen takia, 

että MBTI-indikaattori oli vielä 1990-luvun lopulla teknisesti niin kömpelö, että analyysin tekemien kesti 

noin 45 minuuttia pitkine laskutoimituksineen. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin avulla sama hoituu 

5-7 minuutissa ja lisäksi saa 10 sivun mittaisen tulosraportin.  
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TOIMINTATYYLIT   

 

Olemme huomanneet että ihmiset sekoittavat helposti toisiinsa kaksi asiaa, nimittäin ajattelutyylin ja 

toimintatyylin. Jälkimmäistä eli omaa toimintatyyliä on suhteellisen helppo parantaa, mutta edellistä eli 

ajattelutyyliä on sangen vaikea, koska se on osa persoonaamme.  

Ajattelutyyli kuvaa tapaamme hahmottaa maailmaa: millaisin asioihin me kiinnitämme luonnostaan eniten 

huomiota, millainen informaatio meitä kiinnostaa, miten me teemme päätöksiä, miten me organisoimme 

ulkoista ympäristöämme. Ajattelutyylien jäsennysmalleista tunnetuin on MBTI (Myers Briggs Type 

Indicator). Ajattelutyyliä voidaan verrata äidinkieleen, jolla me ajattelemme. MBTI -mallissa erotellaan 16 

erilaista ajattelutyyliä, jotka voidaan jakaa monella tavalla neljään päätyyppiin.  

 

”Ajattelutyyliä voidaan verrata äidinkieleen, jolla me 

ajattelemme.” 

 

Toimintatyyli kuvaa sitä millä tavalla me hoidamme jotakin roolia työpaikalla tai työn ulkopuolella. Lähes 

jokaisella ihmisellä on useita erilaisia rooleja ja tätä kautta useita toimintatyylejä. Työpaikalla ihminen voi 

olla esimerkiksi asiakaspalvelija tai myyjä ja kotona perheen äiti.  Näiden roolien hoitamisessa käytettävät 

toimintamallit voivat olla hyvinkin erilaiset. Niiden taustalla vaikuttava ajattelutyyli on kuitenkin 

samanlainen eri ympäristöissä.  

Itse olen toiminut mm. kouluttajan, konsultin, kehitysjohtajan, tuotekehittäjän ja palavereiden 

ammattivetäjän (fasilitaattorin) rooleissa. Kaikissa niissä on hyvä toimintamalli sangen erilainen. Suurin 

haaste itselleni oli kouluttajan roolin oppimisessa, koska siinä tarvitaan spontaania ja ekstroverttiä tyyliä. 

Persoonallinen tyylini on juuri vastakkainen (harkitseva introvertti). Hyväksi kouluttajaksi kehittyminen kesti 

minulla useampia vuosia.  

 

Toimintatyylimme muuttuu helposti myös stressin ja alkoholin vaikutuksesta. Luontaisesti positiivinen ja 

ulospäin suuntautunut ihminen voi muuttua stressin tai alkoholin vaikutuksesta hyvinkin negatiiviseksi ja 

sulkeutuneeksi, joskus jopa aggressiiviseksi.  
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Ajattelutyylin rakenne 
 

Ajattelutyylimme rakentuu useista osatekijöistä, joista osa on sisäisiä (introvertteja) tekijöitä ja osa ulkoisia 

(ekstroverttejä) tekijöitä. Toimintatyylimme vaikuttavat enemmän jälkimmäiset eli ulkoiset tekijät.  

Ottakaamme asiasta pari esimerkkiä.  

Olkoon ensimmäinen esimerkkimme ESTJ. Tämän tyylin hallitseva osatekijä on T ja se suuntautuu ulkoiseen 

maailmaan – ja tätä kautta T näkyy helposti myös toimintatyylissä nopeana päätösten tekemisenä ja hyvänä 

organisointitaitona. ESTJ:n voimakkain sisäinen ajattelutekijä, introvertti S joka tarkoittaa lähinnä hyvää 

muistia, näkyy ulospäin selvästi huonommin.  

 
Toinen esimerkkimme on INTJ. Tämän tyypin ajattelun voimakkain osatekijä on intuitio (N), joka 

suuntautuu sisäisen maailmaan ja joka näkyy hyvin huonosti hänen toimintatyylissään. Ulospäin INTJ:stä 

näkyy parhaiten analyyttisyys ja asioiden organisointikyky (T). 

Minulta on usein kysytty: ”Näetkö sinä helposti jonkun ihmisen ajattelutyylin kun olet ollut niin pitkään 

tekemisissä ajattelutyylien kanssa?”. Joudun kuitenkin toteamaan, että näen huomattavasti helpommin 

jonkun ihmisen toimintatyylin kuin hänen ajattelutyylinsä enkä ollenkaan tiedä miten lähellä ne ovat 

toisiaan.  
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Toimintatyylin kehittäminen 

Toimintatyylin kehittämisen haaste voidaan tiivistää alla olevaan kuvaan. 

 
Alue A kuvaa taipumuksia, joita henkilö voi hyödyntää työroolissa X.  
Alue B kuvaa taitojen kehittämistarvetta työroolissa X.  
Alue C kuvaa vaikeasti hyödynnettäviä taipumuksia työroolissa X.  
 
Oman persoonan näkökulmasta viisain strategia on hakea itselleen sellainen työ, jossa  

 alue A on mahdollisimman suuri ja 

 alueet B ja C mahdollisimman pieniä 

Silloin ihminen pystyy hyödyntämään työssä omia vahvuuksiaan. 

 

Oman toimintatyylin kehittäminen on aina rooliperusteista eli ei ole olemassa mitään yleispätevää hyvän 

työntekijän mallia. Jos haluamme menestyä työelämässä, meillä on kaksi toimivaa keinoa: 

 Etsiä itselle sellainen työ, jossa voi mahdollisimman hyvin hyödyntää omia luontaisia vahvuuksia 

(taipumuksia) ja motivaatioita. Tämä tarkoittaa samaa kuin alueen A maksimointi.  

 Kehittää omia taitoja alueella B, joita nykyisen työroolin X hyvä hoitaminen edellyttää ja joihin ei 

ole luontaisia taipumuksia. Omalla kohdallani tällaista vaihtoehtoa ovat edustaneet esiintymistaito 

ja kirjoitustaito, jotka olen joutunut hankkimaan kovalla työllä.  

 
Sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta paras vaihtoehto on yrittää löytää erilaisiin tehtäviin 

oikean tyyppiset henkilöt, eli sellaiset jolla on työhön sopivin taipumusrakenne. Silloin alue A on suuri ja 

alue B pieni. Tällaiset ihmiset kehittyvät helpoimmin oman alansa huippuosaajiksi. Osaamisrakenne on 

alkuvaiheessa vasta toissijainen. 

  

A B C 

Persoona 
taipumukset 

Työrooli X 
odotukset 
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TAIPUMUSTEN KEHITTYMINEN  

 

On syytä heti alkuunsa todeta, että en ole lukenut tai kuullut yhtään ”tieteellistä” selitystä ajatteluun 

liittyvien taipumusten syntymisestä. Jopa taipumusteorian isä Carl Jung, totesi että hän on pystynyt 

tunnistamaan ajatteluun liittyviä taipumuseroja, mutta ei pysty selittämään miten nämä erot ovat 

syntyneet ja miten ne periytyvät. Ehkä aivojen ja geenien tutkijat osaavat sen joskus selittää. Siihen asti 

joudumme turvautumaan fiktioon. 

 

Varmempaa tietoa 

Eräässä tiededokumentissa kerrottiin, että miljoonia vuosia sitten suurella osalla eläinlajeista oli vain yksi 

sukupuoli eli eläimet hedelmöittivät itsensä. Kun eläinten määrä kasvoi, tämä malli osoittautui huonoksi, 

koska poikaset jäivät suojattomaksi kun emo lähti ravintoa etsimään. Kun emo palasi pesälle, poikaset oli 

syöty.  

Yksi eläinlajien suuria innovaatiota oli jakautuminen kahdeksi sukupuoleksi. Silloin naaras pystyi jäämään 

pesään poikasten suojaksi kuin uros hankki ravintoa. En ole kuullut miten kahdeksi sukupuoleksi 

jakautuminen teknisesti tapahtui. Raamatussa on tästä yksi kuvaus. Sen mukaan ensimmäinen ihminen, 

jota kutsuttiin Aatamiksi, vaivutettiin uneen ja nainen (Eeva) luotiin hänen kylkiluustaan. Suhtaudun 

hieman skeptisesti tällaiseen selitykseen. Tosin parempaakaan selitystä en tunne.  
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Selviytymistaistelua savannilla  

Nykyisen käsityksen mukaan alkuihminen (Homo Sapiens) on elänyt Afrikassa, alueella jossa on pitkiä kuivia 

kausia. Yksi alkuihmisen suurimpia haasteita oli ravinnon saaminen. Liharavintoa olisi kyllä ollut tarjolla, 

mutta ihmisillä ei ollut keinoja saada eläimiä kiinni ja hengiltä. Lisäksi alkuihmiset joutuivat helposti 

nopeiden ja voimakkaiden kissapetojen (leijona, puuma, leopardi) saaliiksi.  Hitaus piti kompensoida 

jotenkin. Ihmisen lähes ainoat vahvuudet kilpaileviin lajeihin, esimerkiksi apinoihin, verrattuna olivat 

suuremmat aivot ja kahdella jalalla kulkeminen. Kädet olivat vapautuneet tekemään muuta. 

Miesten tärkein rooli ihmiskunnan alkuvaiheessa oli ravinnon hankinta. Huonon metsästystaidon johdosta, 

alkuihmiset joutuvat tyytymään kasvisruokaan. Kuivat kaudet saattoivat kuitenkin kestää Afrikassa niin 

pitkään että kaikki kasviravinto loppui.  

Kun kädet olivat pystyssä kulkemisen seurauksena vapautuneet, jotkut alkoivatkin käyttää kiviä ja keppejä 

metsästämisen apuvälineinä. Kaksi ratkaisevaa metsästysinnovaatiota olivat nuija ja keihäs. Kun nämä 

innovaatiot yhdistettiin villieläinten, ennen kaikkea leijonan, metsästystekniikkaan, jossa saalis saarrettiin 

joka puoletta, ihminen alkoi saada saaliiksi myös liharuokaa. Ihminen muuttui lihansyöjäksi.  

 

Elossa säilymisen innovaatiot 

Ihmislajin suuri sosiaalinen innovaatio oli yhteisöjen sisäinen työnjako eli yksilöiden erikoistuminen 

hoitamaan tiettyjä tehtäviä. Yhteisöön muodostui erilaisia rooleja: lauman johtaja, aseiden kehittäjät, 

riistaeläinten kiinnijuoksijat ja saaliin tappajat, ruuan valmistajat, lasten ja sairaiden hoitajat, jne. 

Myöhemmin kun heimot alkoivat sotia muiden heimojen kanssa, kehittyi uusia rooleja mm. soturin rooli.  

Ihmislajin toinen suuri innovaatio oli ruuan hankintaa helpottavat metsästysaseet, ennen kaikkea keihäs ja 

myöhemmin jousipyssy. Niillä pystyi tappamaan saaliin – ja vihollisheimojen soturin – kymmenien metrien 

päästä. Aseet helpottivat radikaalisti sekä ruuan hankintaa että puolustautumista villieläimiä ja 

vihollisyhteisöjä vastaan. Ilman aseita ihminen olisi mitä luultavimmin kuollut sukupuuttoon.  

 

Perimän muokkautuminen 
 

Tutkimuksissa on havaittu, että kun ihminen tekee pitkän aikaa jotakin asiaa tai syö jatkuvasti tietynlaista 

ruokaa, se vaikuttaa hänen perimäänsä eli geeneihin. Tällöin hänen jälkeläisillään on taipumuksia 

samanlaiseen tekemiseen ja ravintoon. Koska taipumuksia tulee sekä isän että äidin puolelta, alkaa syntyä 

taipumusyhdistelmiä.  
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Esimerkki  
 

Yhden esimerkin taipumusten muodostumisesta tarjoaa metsästäjän roolin tarkastelu. Metsästäjän pitää 

olla rohkea ja tunteeton saaliseläimiä kohtaan. Säälin tunne tekisi hänestä kykenemättömän hoitamaan 

rooliaan. Sama koskee soturin roolia. Siinäkään ei saa pelätä eikä sääliä vastustajaa.  

Kun metsästäjä tai soturi hoitaa pitkään omaa rooliaan, aivotkin sopeutuvat siihen ja eristävät pelon ja 

säälin tunteet aktiivisesta psyykestä. Se helpottaa ratkaisevasti roolin hoitamista. Samalla hänen luonteensa 

kovettuu eli hänelle on syntynyt taipumus, jota MBTI-mallissa merkitään tunnuksella T.  

 

”Kun metsästäjä tai soturi hoitaa pitkään omaa rooliaan, 

aivotkin sopeutuvat siihen ja eristävät pelon ja säälin 

tunteet aktiivisesta psyykestä.” 

 

Naisten, joiden tehtäviin ei kuulu metsästäminen eikä sotimien, ei tarvitse piilottaa miesten tapaan omia 

tunteitaan. Heille kehittyy toisenlaisia taipumuksia, esimerkiksi empatiaa, josta on selvä apu lasten, 

sairaiden ja vanhusten hoitamisessa. Tällaista pehmeämpää, tunteita korostavaa, merkitään MBTI-mallissa 

tunnuksella F.  

 

Muut taipumukset 

Edellä kuvaamani fiktio, johon olen saanut rakennusaineita erilaisista tiededokumenteista, selittää vain 

yhden taipumusparin T/F syntyä. 

Miten muut parhaiten tunnistetut taipumukset – Ekstrovertti/Introvertti ovat, Aistit/Intuitio, 

Suunnitelmallinen/Spontaani – syntyneet, on minulle arvoitus. Vain taipumusparin Aistit/Intuitio (S/N) 

syntyhistoriasta minulla on villi arvaus, jonka saatan esittää jossakin tulevassa jutussa. 


