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ERILAISIA EKSTROVERTTEJÄ JA 

INTROVERTTEJA 

  

Käsitteet Ekstrovertti ja Introvertti on luonut, tai ainakin tuonut yleisempään tietoisuuteen, sveitsiläinen 

psykiatri Carl Gustav Jung. Ne syntyivät hänen tekemiensä sana-assosiaatio-kokeiden tuloksena. Näissä 

kokeissa hän kertoi sanan kerrallaan ja pyysi koehenkilöä kertomaan mitä se toi hänen mieleensä. Samalla 

hän mittasi vastaamiseen kuluvaa aikaa. Jungin hypoteesi oli, että pitkä vastaamisaika on merkki tähän 

asiaan liittyvistä ongelmallisesta rakenteesta, kompleksista.  

Jung kuitenkin havaitsi, että joillakin ihmisillä oli kaikkien sanojen kohdalla lyhyt vastausaika ja joillakin 

taas kaikkien kohdalla pitkä. Nopeasti vastaavia/reagoivia ihmisiä hän alkoi nimittää Ekstroverteiksi ja 

hitaammin vastaavia Introverteiksi.   

Useita vuosia kestäneen tutkimustyön jälkeen Jung julkaisi teorian ihmisten ajattelutyyleistä. Sen 

keskeinen sisältö oli, että ei ole olemassa mitään normaalia tai tervettä ajattelutapaa, vaan useita erilaisia 

ajattelutyylejä, jotka rakentuvat ajatteluun osallistuvien osatekijöiden (joita hän nimitti ajattelun 

funktioiksi) erilaisesta voimakkuusjärjestyksestä ja suuntautumisesta sisäisen ja ulkoisen maailman välillä. 

 

Ykkösfunktio 

Ekstrovertin ja Introvertin erojen ymmärtämiseksi pitää hieman avata Jungin teoriaa ajattelusta. Sen 

mukaan ajattelu rakentuu kahdeksasta funktiosta, joista puolet suuntautuu ulkoiseen maailmaan ja 

puolet sisäiseen maailmaan. Eli jokaisella ulkoiseen maailmaan suuntautuvalla ajattelufunktiolla on 

vastine sisäisessä maailmassa. Toinen Jungin keskeinen havainto oli, että joku kahdeksasta ajatteluun 

osallistuvista funktioista on luonnostaan muita voimakkaampi. Sitä hän kutsui ajattelun ykkösfunktioksi.  

Ekstroverteiksi Jungin mallissa kutsutaan ihmisiä joiden ykkösfunktio suuntautuu ulkoiseen maailman, ja 

Introverteiksi taas niitä, joiden ykkösfunktio suuntautuu sisäiseen maailmaan.  

Kun ihminen toimii vuorovaikutuksessa, hänen keskeinen (alitajuinen) tavoitteensa on saada oma 

ykkösfunktio ”peliin” mukaan. Ekstroverteillä se käy helposti, koska ykkösfunktio suuntautuu heillä 

valmiiksi ulkoiseen maailmaan eli vuorovaikutukseen.  
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Introverttien kohdalla vuorovaikutustilanne on monta astetta haastavampi, koska ajattelun ykkösfunktio 

suuntautuu sisäiseen maailmaan ja osallistuminen vuorovaikutukseen tapahtuu valtaosin 

kakkosfunktiolla. Saadakseen ykkösfunktion aktiiviseksi viesti on siirrettävä kakkosfunktiolta 

ykkösfunktiolle eli sisäiseen käsittelyyn. Tämä vie aina oman aikansa, joka näkyy siinä että introvertin 

vastaus viipyy. Eikä se vielä riitä että viesti saadaan ykkösfunktion käsittelyyn, sen tulos pitää vielä 

kommunikoida ulkoiseen maailmaan. Sekin tapahtuu introverteilla kakkosfunktion kautta. Eli operaatio, 

jossa Ekstroverteillä on vain yksi vaihe, vaatii Introvertilta kolme vaihetta. Se selittää hyvin Jungin 

sekuntikelolla havaitseman viiveen sanatesteissä.  

 

”Introverttien kohdalla vuorovaikutustilanne on monta 

astetta haastavampi, koska ajattelun ykkösfunktio 

suuntautuu sisäiseen maailmaan ja osallistuminen 

vuorovaikutukseen tapahtuu valtaosin kakkosfunktiolla.” 

 

Oma kokemus 

Itse olen introvertti ja olen huomannut, että ajatteluni on vuorovaikutustilanteissa selvästi hitaampaa ja 

tylsempää kuin yksin työskennellessäni. Ajatteluni on kaikkein tehokkainta ja kirkkainta silloin kun saan 

työskennellä yksin. Palavereissa, jotka vedetään normaalilla keskustelutyylillä, olen melkoisen passiivinen 

ja hitaasti ajatteleva. Tajuan hyvin, että näissä tilanteissa aivoni eivät toimi läheskään maksimaalisella 

teholla.  

Olen myös huomannut, että monilla tuntemillani ekstroverteillä tilanne on juuri päinvastoin: heidän 

ajattelunsa on huomattavasti kankeampaa yksin kuin vuorovaikutustilanteissa. He ratkaisevat asian eli 

ekstrovertin ykkösfunktionsa toimintaan saannin järjestämällä palaverin.  
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Erilaisia ekstroverttejä 

Tunnus E ajattelutyylissä kertoo vain sen että ajattelun ykkösfunktio suuntautuu ulkoiseen maailmaan.  

Ajattelutyylimallissa on neljä erilaista ekstroverttiä, joista on alla lyhyet kuvaukset.  

ESP (ESTP, ESFP) Ongelmien ratkaisijat 

 Näiden tyylien ykkösfunktio on ekstrovertti S. 

 Parhaimmillaan he ovat vastaan tulevien ongelmien yhdessä tapahtuvassa ratkaisemisessa. 

 

ENP (ENTP, ENFP) Luovat kehittäjät 

 Näiden tyylien ykkösfunktio on ekstrovertti N.  

 Parhaimmillaan he ovat kehittäessään yhdessä uudenlaisia ratkaisumalleja.  

 

ETJ (ESTJ, ENTJ) Organisaattorit 

 Näiden tyylien ykkösfunktio on ekstrovertti T.  

 Parhaimmillaan he ovat vetäessään erilaisia kehitys- ja muutoshankkeita.  

 

EFJ (ESFJ, ENFJ) Kannustajat  

 Näiden tyylien ykkösfunktio on ekstrovertti F.  

 Parhaimmillaan he ovat valmentaessaan ja kannustaessaan muita ihmisiä 
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Erilaisia introvertteja 

Myös introvertteja on neljää päätyyppiä. Alla on lyhyet kuvaukset niistä. 

  

ISJ (ISTJ, ISFJ)  Toimeenpanijat 

 Näiden tyylien ykkösfunktio on introvertti S.  

 Parhaimmillaan he ovat tehtyjen suunnitelmien (ja muutosten) käytäntöön viemisessä.  

 

INJ (INTJ, INFJ) Visionäärit 

 Näiden tyylien ykkösfunktio on introvertti N.  

 Parhaimmillaan he ovat kehitettäessä uudenlaisia toimintakonsepteja ja menetelmiä.  

 

ITP (ISTP, INTP) Kriitikot 

 Näiden tyylien ykkösfunktio on introvertti T.  

 Parhaimmillaan he ovat kriittisten analyysien tekemisessä.  

 

IFP (ISFP, INFP) Oman tien kulkijat 

 Näiden tyylien ykkösfunktio on introvertti F.  

 He ohjautuvat voimakkaimmin omista arvoistaan.  
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SISÄINEN VALTAPELI 

   

Ajattelutyylejä tunnistava MBTI-malli on päältäpäin hyvin demokraattinen. Se ei aseta ajattelutyylejä ja 

niitä edustavia ihmisiä minkäänlaiseen paremmuusjärjestykseen. Mutta kun mennään mallin sisälle, 

demokratia loppuu viimeistään siinä vaiheessa kun ajatteluun osallistuvia osatekijöitä eli ajattelufunktioita 

pannaan järjestykseen: ykkösfunktio saa enemmän valtaa ja ”peliaikaa” kuin muut ”alemmat” funktiot.  

 

 

Funktioiden järjestys 

MBTI-teorian mukaan ajatteluun osallistuu kaksi funktioparia S/N ja T/F. Niistä ensimmäinen (S ja N) 

hankkii tietoa ja jälkimmäinen (T ja F) tekee valintoja ja päätöksiä. Funktiot eivät kuitenkaan operoi 

itsenäisesti, vaan niillä on tiukka sisäinen nokkimisjärjestys, joka on osa persoonaamme.  

Ottakaamme esimerkiksi ajattelutyyli ESTJ. Siinä ajatteluun osallistuvat funktiot muodostavat alla näkyvän 

valtarakenteen. 
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Funktion asema funktio valta 

Ykkösfunktio   T 50 

Kakkosfunktio  S 30 

Kolmosfunktio  N 15 

Nelosfunktio  F 3 

  yht. 100 

 
En ryhdy tässä tarkemmin kuvaamaan / kertaamaan miksi ajatteluun osallistuvat funktiot ovat ESTJ:llä 

juuri tässä järjestyksessä. Selitys löytyy asiasta tietämättömille MBTI-mallin teoriasta. Jotta funktioiden 

sisäisiin valtarakenteisiin päästäisiin kunnolla kiinni, niitä on hyvä konkretisoida valtakertoimilla (joiden 

arvot olen määritellyt oman kokemukseni perusteella). 

Toimiva ajattelutyyli syntyy MBTI-teorian mukaan silloin kun informaatiofunktioiden (S ja N) ja 

päätösfunktioiden (T ja F) vaikutusvalta on suunnilleen yhtä suuri. Se onnistuu kun ykkös- ja nelosfunktio 

ja kakkos- ja kolmosfunktio ovat toistensa pareja. 

Suurin valtaero – ja samalla selkein alitussuhde – syntyy ykkös- ja nelosfunktion välille. Tämä selittää sen 

miksi ESTJ hoitaa ja johtaa niin tehokkaasti asioita (T), mutta kiinnittää niin vähän huomiota ihmisten 

tunteisiin (F). Valtakertoimet kuvaavat aina myös huomion määrää. ESTJ:llä asioiden hoitaminen (T) saa 

kymmenen kertaa (50 / 5) enemmän huomiota kuin ihmisten tunteiden (F) huomiointi.  

 

”Tämä selittää sen miksi ESTJ hoitaa ja johtaa niin 

tehokkaasti asioita (T), mutta kiinnittää niin vähän huomiota 

ihmisten tunteisiin (F).” 

 

Myös kakkos- ja kolmosfunktion välille syntyy jonkinlainen valtajännite, 30 / 15, mutta se on hyvin 

vähäinen ykkös- ja nelosfunktion väliseen jännitteeseen verrattuna.  

 

Ajattelutyylin muuttuminen 

MBTI-mallia tutkineet ihmiset ovat todenneet, että ihmisten ajattelutyyli kehittyy voimakkaimmin 

kolmosfunktion osalta. Edellä kuvattu valtarakennemalli tarjoaa siihen yhden hyvän selityksen. 
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 Ykkösfunktiolla on niin paljon valtaa, että sen ei tarvitse ”neuvotella” asioista funktioparinsa 

eli nelosfunktion kanssa. Lisäksi nelosfunktion toimintamallit ovat yleensä niin alkeellisia tai 

sivistymättömiä, ettei niistä ole avuksi ykkösfunktiolle. 

 Kakkos- ja kolmosfunktion suhteen tilanne on aivan toisenlainen eli huomattavasti 

demokraattisempi. Tällaisessa valtarakenteessa myös kolmosfunktion toimintamallit pääsevät 

kehittymään.  

Olen päässyt näkemään ja koemaan kolmosfunktion selkeän kehittymisen (itseni lisäksi) muutamien 

ENTP-tyyppisten tuttavieni kohdalla. Nuorissa ENTP-tyypeissä näkyy selkeänä heidän kriittisen ja 

analyyttisen kakkosfunktionsa (T) voimakkuus. Keski-iässä heidän miellyttävä kolmosfunktionsa (F-

puolensa) alkaa tulla selkeämmin esille. Silloin heitä on vaikea erottaa ENFP-tyypeistä.  

 

Stressifunktiot 

Ajattelufunktioiden sisäiset valtarakenteet voivat tilapäisesti muuttua ääritilanteissa, esimerkiksi 

voimakkaan stressin seurauksena (tai kun olemme nauttineet liikaa alkoholia). Stressin ensimmäisessä 

vaiheessa selviämme yleensä ykkös- ja kakkosfunktiomme avulla. Niiden energia kuitenkin loppuu jossakin 

vaiheessa. Silloin ajattelumme heikoin eli neljäs funktio saattaa kaapata vallan. Silloin ajattelu- ja 

toimintamallimme saattavat muuttua ihan päinvastaisiksi. Alla on kuvattu millaisia ovat eri ajattelutyylien 

ykkös- ja nelosfunktiot. 

 

Ajattelu- Ykkös- Kansanomainen Stressi- Kansanomainen  

tyylin funktio  nimi  funktio nimi 

tunnus    

      

ESTP, ESFP  Se Hyvä havaintokyky Ni Uhkaavien asioiden kuvittelu  

ISTJ, ISFJ Si Omat kokemukset Ne Negatiiviset tulevaisuuden kuvat  

 

ENTP, ENFP Ne Luova kehittäminen Si Epäonnistumisten muistaminen 

INTJ, INFJ Ni Vahva intuitio  Se Epäkohtien näkeminen 

 

ESTJ, ENTJ Te Organisointikyky Fi Tunneristiriidat 

ISTP, INTP Ti Looginen päättely Fe Ilmapiirin pilaaminen 
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ESFJ, ENFJ Fe Hyvän ilmapiirin luonti Ti Kovuus, ehdottomuus 

ISFP, INFP Fi Omat arvot  Te Harkitsemattomat ratkaisut 

 

Ajattelun ykkösfunktiot ovat luonteeltaan kykyjä, jotka kehittyvät kun funktiota käytetään riittävän paljon 

ja positiivisiin tarkoituksiin. Samat funktiot neljäntenä eli alistettuina stressifunktioina ovat kuin 

turhautuneita ihmisiä, joita on vuosikausia aliarvioitu. Kun ne kaappaavat meissä vallan, ensimmäiset 

reaktiot tapahtuvan negatiiviseen suuntaan. Esimerkiksi Se ykkösfunktina näkee ympärillään hyviä asioita 

ja kauneutta, mutta stressifunktiona Se näkee lähinnä vikoja ja epäkohtia.  

 

”Samat funktiot neljäntenä eli alistettuina stressifunktioina 

ovat kuin turhautuneita ihmisiä, joita on vuosikausia 

aliarvioitu. Kun ne kaappaavat meissä vallan, ensimmäiset 

reaktiot tapahtuvan negatiiviseen suuntaan.” 
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AJATUSTEN LUKUTAITO  

 

Alla olevan mallin avulla voimme harrastaa eräänlaista ajatusten lukua eli ennustaa millaisia ajatuksia 

kenenkin päässään liikkuu. Meidän tarvitsee vai tuntea henkilön ajattelutyyliä kuvaava nelikirjaiminen 

tunnus, esimerkiksi ESTJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajattelutyylien teoria 

Vasemmalla puolella olevat ”pallukat” kuvaavat MBTI-teoriaa. Sen mukaan ajatteluun osallistuu neljä 

erilaista osatekijää, joita kutsutaan ajattelun funktioiksi. Kaksi niistä osallistuu tiedon hankintaan ja kaksi 

valintojen tekemiseen.  

Ajattelutyyliteorian perusolettamus on, että ajatteluun osallistuvat osatekijät eli funktiot eivät kilpaile 

toistensa kanssa esimerkiksi tietoisuuden ajasta tai sisäisestä vaikutusvallasta, vaan muodostavat sisäisen 

”nokkimisjärjestyksen”, jossa yksi ajattelufunktio on saanut hallitsevan aseman: paikan lähimpänä 

tietoisuutta ja enemmän ”peliaikaa” kuin muut ajattelufunktiot.  

Tietoinen 

Esitietoinen 

Tiedostamaton 

1 

2 

Ajattelufunktiot 

3 
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Tietoisuuden pyramidi 

Tämän mallin perusolettamus on, että mielessä on useita tietoisuuden tasoja. On asioita, joista olemme 

tällä hetkellä tietoisia, mutta paljon suurempi määrä on sellaisia, joista emme ole. Esimerkiksi itse olen 

tällä hetkellä tietoisin niistä muutamista sanoista, joita olen parhaillaan kirjoittamassa. Se mitä kirjoitin 

minuutti sitten ei ole enää tietoisuudessani, mutta pystyn sen sinne pienellä ponnistuksella palauttamaan. 

Sellainen tieto, joka voidaan suhteellisen helposti nostaa tietoisuuteen, on alueella, jota kutsun 

esitietoisuudeksi. 

Tietoisuuden kapasiteetti on hyvin rajallinen. Se pystyy ymmärtämään (erottelemaan) vain muutamia 

kuvia ja sanoja sekunnissa. Kun informaation määrää lisätään, aivot eivät enää pysty ymmärtämään 

informaation sisältöä.  

 

”Tietoisuuden kapasiteetti on hyvin rajallinen. Se pystyy 

ymmärtämään (erottelemaan) vain muutamia kuvia ja sanoja 

sekunnissa.” 

 

Esitietoinen kapasiteettimme on huomattavasti suurempi kuin tietoinen. Sinne mahtuu kymmeniä, 

luultavasti satoja, erilaisia asioita. Se mitkä niistä nousevat tietoisuuteen, riippuu useammasta asiasta, 

mm. siitä minkä ajattelufunktion reviirille asia kuuluu ja miten voimakas tunne tai arvo asiaan liittyy.  

 

Valikoituminen 

Aikaisemmin ajattelin, että asiat valikoituvat tietoisuuteen sattumanvaraisesti tai ulkoisten tilanteiden 

ohjaamana. Tarkkailtuani omaa ajatteluani ja tutustuttuani ajattelutyylien teoriaan uskomukseni on 

muuttunut niin, että tietoisuuteen nousevat helpoimmin voimakkaimman ajattelufunktiomme 

(ykkösfunktiomme) tuottamat sisällöt. Kerron asiasta omakohtaisen esimerkin.  

Kun herään aamulla, mieleeni nousee lähes joka aamu joitakin uusia ideoita, joita sitten työstän eteenpäin 

sen mukaan millainen on päivän muu ohjelmani. Esimerkiksi tänä aamuna mieleeni putkahti idea tästä 

blogista. Se on saattanut muhia esitietoisella alueella jo useita päiviä ja viikkoja.  
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Kuvittelin pitkään, että kaikilla muillakin ihmisillä alkaa aamulla tulla mieleen uusia ideoita. Onneksi kysyin 

asiaa useilta tutuilta sekä asiakkailtani (koulutuksissa). Sain selville, että vain pienellä vähemmistöllä 

tapahtui tällaisia aamuideointeja. Kun selvitin asiaa tarkemmin, huomasin että näitä aamuideoijia yhdisti 

samanlainen taipumus, joka merkitään taipumusteoriassa tunnuksella N eli intuitio.  

 

Tunteiden oikotie 

On olemassa informaatiota, joka ei kunnioita ajattelufunktioiden hierarkiaa eikä valikoitumisen sääntöjä, 

vaan syöksyy suoraan tietoisuuteemme. Tällaiseen tietoon liittyy aina voimakas tunne, esimerkiksi uhka 

(villipeto, käärme, auton hallinnan menettäminen, korkea paikka, jne.) tai seksuaalinen kiihottuminen 

(alaston nainen tai mies, naisten rohkea kaula-aukko, jne.) Kun katselemme televisiota, lähes jokaiseen 

ohjelmaan on sisällytetty runsaasti tällaisia suoraan tietoisuuteen ampuvia tunne-elementtejä 

(tappaminen, autohurjastelut, kilpailut, seksikohtaukset,…). Juuri niiden avulla pidetään katselijoiden 

mielenkiintoa (ajatuksia ja tunteita) kiinni ohjelmassa.  
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Ajattelutyylien tunnistus ja ajatusten lukeminen 

Ihmisten ajattelutyylejä on tunnistettu usean vuosikymmenen ajan itsearviointityökaluilla (MBTI-

indikaattori, LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi), joissa on joukko valintatehtäviä. Joidenkin ihmisten 

kohdalla tällaiset työkalut antavat kuitenkin vääriä tuloksia, koska ihmiset voivat vastata valintoihin joko 

ihanneminästään tai työminästään käsin (Millainen minä toivoisin olevani tai Miten pitää nykyisessä 

työroolissani ajatella ja toimia?)  

Toisenlainen tapa oman ajattelutyylin tunnistamiseen voisi olla oman ajattelun sisällön tarkkailu. Silloin 

alkaisimme paremmin ymmärtää minkä tyylisiin asioihin mielemme on voimakkaimmin suuntautunut. 

Siitä voisimme päätellä, millaiset ajattelufunktiot ja arvot hallitsevat sisäistä maailmaamme.  

Palatkaamme vielä jutun alussa esitettyyn viittaukseen ajatusten lukemisesta. Sehän kohdistuu muiden 

ihmisten ajatteluun. Siitä pääsemme parhaiten kiinni kuuntelemalla mistä he mieluiten puhuvat. Ei 

ajatusten lukeminen ole sen vaikeampaa.  
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AJATTELUN SUPERTAIDOT 

   

Osallistuin 1970-luvun lopussa koulutukseen, jonka aiheena oli luova ongelmanratkaisu. Teimme siinä 

ideointiharjoituksen, jossa piti hakea käyttökohteita tyhjille maitopurkeille. Minä löysin 10 minuutissa vain 

muutaman. Jotkut löysivät yli 30. Kokemus on itselleni hyvin pysähdyttävä.  

Näin kokemukseni jälkeen monena yönä painajaisunta, että olin joutunut vankilaan. Eräs psykologi kertoi, 

että toistuva vankilauneni saattaa johtua siitä, että osa persoonastani oli syystä tai toisesta passivoitunut 

ja hävinnyt aktiivisesta persoonastani. Psykologi lohdutti, että se saattaa palautua sopivilla harjoituksilla.  

 

Ryhdyinkin harjoittamaan luovaa puoltani eri tavoilla ja havaitsin monen asian suhteen nopeaa 

kehittymistä. Esimerkiksi ideointikykyni kymmenkertaistui muutamassa kuukaudessa ja voitin erään 

kirjoituskilpailun, vaikka olin ollut koulussa huono ainekirjoituksessa. Lisäksi aloin tutkia omia uniani. Luin 

ahkerasti Jungin unikirjaa, jonka avulla pystyi kääntämään unien sisältöjä reaalimaailman kielelle. 

Tällaisten toimenpiteiden kautta minulle avautui ihan uusi maailma, joka toimi hyvin erilaisella logiikalla 

kuin reaalimaailma. Vasta paljon myöhemmin kuulin, että tällaista ajattelun osa-aluetta kutsuttiin 

intuitioksi. 
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Aloin muokata aktivoituneen mielikuvitukseni tuotoksia innovaatioiksi. Siihen tarvitsin mielikuvituksen 

lisäksi tervettä järkeilyä. Ensimmäinen huomattavampi keksintöni oli Tuumatalkoot-työmenetelmä, jonka 

avulla sain ”tavalliset insinöörit” ajattelemaan palavereissa aikaisempaa luovemmin. Seuraavaksi kehitin 

Tuumatalkoot - työmenetelmän ja siinä tarvittavan työtaulun, jonka myös patentoin. Kesämökillä 

harjoittelin luovaa ongelmanratkaisua kehittämällä mm. lipsumattoman hiihtosuksen, pyörän jolla voi 

kulkea portaissa ja automaattisen kasvihuoneen ilmastointijärjestelmän. Patentoin osan näistä 

keksinnöistä ja myin yrityksille.  

Vasta 1990-luovun lopulla, tutustuttuani MBTI-malliin, tajusin että olin harjoittanut aktiivisesti kahta 

luontaisesti vahvinta ajattelutekijääni, introverttia N-funktiota ja ekstroverttiä T-funktiota. Useamman 

vuoden tiivis harjoittelu oli synnyttänyt minulle eräänlaisen ajattelun supertaidon, jolla ei omasta 

mielestäni ollut mitään yhteyttä koulutukseni (matemaatikko) kanssa. 

 

Supertaidon rakenne 

Kaikilla supertaidoilla on ajattelutyyliteorian mukaan samanlainen perusrakenne: siinä on kaksi vahvaa 

funktiota, joita toinen on luonteeltaan informaatiota keräävä ja näköalaa laajentava (divergenssi) ja 

toinen päätöksiä tekevä ja näköalaa kaventava (konvergenssi). Lisäksi toinen näistä vahvoista 

ajattelufunktioista suuntautuu ulkoiseen maailmaan ja toinen sisäiseen maailmaan. Supertaidon 

kehittäminen tapahtuu kumpaakin ajattelufunktiota ja niiden keskinäistä yhteistyötä harjoittelemalla.  

Idean kahden toisiaan vahvistavan funktion yhteistyöstä olen saanut luovaa ajattelua tutkimalla. Vaikka 

luovaa ajattelua on hyvin montaa eri tyyppiä, kaikissa tyypeissä on tämä sama perusrakenne, jota luovan 

ajattelun monet tutkijat kuvaavat ns. salmiakkimallilla. 

 

”Idean kahden toisiaan vahvistavan funktion yhteistyöstä olen 

saanut luovaa ajattelua tutkimalla.” 
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Onko kaikilla supertaitoja? 

Vastaus on kielteinen, koska supertaitoja kehittyy vain niille, jotka harjoittelevat riittävän paljon 

vahvimpia taipumuksiaan ja niiden välistä yhteistyötä.  

Tilanne on aivan sama kuin urheilussa: pelkkä lahjakkuus ei tee kenestäkään huippu-urheilijaa, vaan 

lahjakkuuden (taipumuksen) lisäksi tarvitaan paljon lajikohtaista harjoittelua. Mikä tahansa harjoitus ei 

riitä, vaan on tehtävä juuri oikeanlaisia harjoitteita. Hyväksi seiväshyppääjäksi ei kehity esimerkiksi 

jääkiekkoa tai jalkapalloa pelaamalla vaan pitää harjoittaa seiväshypyssä tarvittavia ominaisuuksia.  

 

 

Miksi kaikki ihmiset eivät jalosta itselleen supertaitoja? Syitä on monia, esimerkiksi: 

 Läheskään kaikki eivät tunnista vahvimpia taipumuksiaan. Esimerkiksi itselläni ei ollut niistä 

juuri mitään käsitystä 25-vuoden iässä. Nykyisin tämä on huomattavasti helpompaa, kun on 

kehitetty hyviä työkaluja (MBTI, LTA) omien taipumusten tunnistamiseen.  

 Toinen syy on se, että ihmiset kiinnittävät helpommin huomion omiin heikkouksiin kuin 

vahvuuksiin. Erään (Gallupin) tutkimuksen mukaan yli 70 % toimii näin. Omia heikkouksia 

parantamalla meistä tulee kyllä hyväksyttyjä, mutta ei minkään lajin huippuosaajaa.  
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 Hakeudumme usein sellaiseen työhön, jossa meidän ei ole mahdollista käyttää ja harjoitella 

luontaisia vahvuuksiamme. Silloin taipumuksemme eivät muutu taidoiksi.  

 

Itsensä kehittäminen 

Taipumusteorian isä Carl Jung antoi Itsensä kehittämiselle seuraavan laiset suuntaviivat: ”Ihmisen tärkein 

kehitystehtävä on oman henkisen potentiaalin tunnistaminen ja käyttöön saaminen”. Abraham Maslow, 

tarveteorian isä, kiteytti saman asian seuraavalla tavalla: Kun alemmat tarpeemme (fysiologiset tarpeet, 

turvallisuus, huomion tarve, arvostuksen tarve) ovat tyydyttyneet, ihminen alkaa etsiä ja toteuttaa 

itseään. 
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INTUITIO  

    

Itselleni on kehittynyt poikkeavan hyvä taito löytää kadonneita tavaroita. Luulen että se perustuu 

vahvimpaan ajattelufunktiooni, joka on introvertti intuitio(NJ). Olen ajattelutyyliltäni INTJ. Uskon, että 

moni lukija tunnistaa itsessään samanlaisen erikoiskyvyn. Kerron tässä neljä omakohtaista esimerkkiä 

kyseisestä taidosta. 

 

Kadonnut rahapussi 

Ensimmäinen esimerkkini ajoittuu vuosituhannen vaihteeseen, noin 15 vuoden päähän. Olin kadottanut 

rahapussini, jossa oli mm. useita pankkikortteja. Olin säilyttänyt rahapussiani työmatkalla mukanani 

olleen kassini sivutaskussa. Olin tietysti kääntänyt kassini sisällön jo monta kertaa nurin. En ollut 

kuitenkaan kuolettanut pankkikorttejani, koska minulla oli voimakas uskomus, että rahapussini löytyy. 

 

Heräsin yöllä uneen, jossa joku kertoi että laukussani on salapohja, jossa rahapussi on. Nousin heti 

sängystä ja otin kassini esille. En kuitenkaan avannut sitä enkä sen sivutaskuja. Aloin kopeloida kassia 
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päältä päin ja löysinkin kassini pohjalta ylimääräisen kyhmyn. Kun avasin kassin, siellä ei ollut rahapussia, 

mutta huomasin että kassissani oli kaksi erillistä pohjaa, joiden väliin rahapussi oli päässyt livahtamaan. 

Herätin vaimonikin ihmettä katsomaan. 

Olin sekä iloinen että ällikällä lyöty. Miten ihmeessä uni osasi neuvoa kadonneen rahapussini paikan? 

 

Kadonnut avain 

Toinen esimerkkini liittyy Lapissa (Ylläksellä) sijaitsevan kimppahuoneistomme avaimeen. Sitä ei yhden 

kerran löytynytkään vakiopiilostamme. Onneksi meillä oli mukana vara-avain, joten pääsimme sisälle. 

Minä etsin avainta kaikki mahdolliset piilot ja selvittelin myös puhelimella kuka oli viimeksi avaimen 

nähnyt. Pystyin soittojen avulla paikantamaan viimeisen havainnon avaimesta – mutta sitä ei vaan 

löytynyt. 

Olin seuraavana päivänä hiihtämässä kun mieleni putkahti näkymä oravasta, joka oli löytänyt meidän 

avaimen ja yritti raahata sitä terassin lattiaa pitkin jonnekin. Kun terassin lattialaudoitus loppui ja 

lumihanki alkoi, orava hellitti otteensa avaimen perästä ja avain jäi hankeen.  

Kun tulin takaisin hiihtolenkiltä menin suoraan terassille katsomaan näkyisikö avainta paikassa, johon olin 

nähnyt oravan sen jättäneen. Ei näkynyt muuta kuin puhdas hanki. Työnsin käteni kuitenkin hankeen juuri 

siihen paikkaan, johon orava oli visiossani sen jättävän.  Noin 20 sentin syvyydessä tunsin kädessäni 

jotakin kovaa. Huh, se oli kadonnut avaimemme. Lävitseni kulkivat kylmät väreet.  

 

Kadonnut pankkikortti 

Vaimoltani oli hävinnyt pankkikortti. ”Missä olet käyttänyt sitä viimeisen kerran?”, oli tietysti 

ensimmäinen kysymys. Sitten tehtiin soitto kyseiseen myymälään. Sieltä ei löytynyt korttia. Sitten oli 

vuorossa laukkujen ja auton penkominen, huonolla menestyksellä. Vaimoni kuoletti kortin. 

Minulla oli koko ajan tunne, että etsimme korttia aivan väärästä paikasta. Minulla ei kuitenkaan ollut 

aavistusta mikä paikka olisi ollut sen oikeampi.  
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Kortti oli hävinnyt ollessamme kesäasunnolla Ruokolahdella. Minulla oli tapana mennä joka aamu uimaan. 

Matkaa rantaan on pari sataa metriä. Kun tulin takaisin minulle tuli puolessa välissä outo tunne että kortti 

on jossakin lähellä. Terästin katsettani ja näin noin parin metrin päässä polulta kanervien keskeltä 

jonkinlaisen välähdyksen / heijastuksen. Kun menin lähemmäksi, huomasin että se oli hävinnyt 

pankkikortti. Ihmettelin tietysti miten ihmeessä se oli metsään joutunut.  

Mysteeri selvisi myöhemmin. Vaimo oli pannut pankkikortin sortsiensa taskuun ja sortsit olivat olleet 

jalassa kun hän oli edellisenä päivänä käynyt uimassa. Takaisin tulleessaan hän oli vaihtanut päälleen 

kylpytakin ja sortsit olivat olleet kädessä. Niiden avulla hän oli huiskinut itikoita. Kortti oli jossakin 

vaiheessa lentänyt taskusta metsään. 

 

Kadonnut matkapuhelin 

Olimme kesällä 2015 käymässä tuttavieni luona Kesälahdella. Kotiin lähtiessä aloin etsiä 

matkapuhelintani. Olin omasta mielestäni jättänyt sen automme takapenkille. Sitä ei kuitenkaan sieltä 

löytynyt. Käänsimme kaikki kassit nurin ja kolusimme auton istuimien aluset. Yritimme tietysti myös 

soittaa puhelimeen, mutta olin laittanut sen päivällä golfkentällä äänettömälle. Päädyimme siihen 

tulokseen, että puhelin oli jäänyt golfkentälle. Siellä ei kuitenkaan vastattu, koska oli jo niin myöhä. 

Päätimme soittaa kentälle seuraavana aamuna. 
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Yhtäkkiä mieleeni nousi kysymys: ”Missä on minun lakkini?” Muistin laittaneeni puhelimen lakkini sisälle 

tai viereen, jotta se olisi helpompi löytää. Työnsin käteni summassa takapenkin jalkatilaan, jossa oli 

erilaisia tavaroita. Tunsin kädessäni lakkini lipan ja olin varma, että puhelinkin olisi lakissa. Sanoin 

”Simsalapim” ja otin kadonneen puhelimen käteeni. Vaimoni säikähti sen löytymistä yhtä kovasti kuin 

minä. Minulle aktivoitui välittömästi muisto kadonneen avaimen löytymisestä lumihangesta. Tässä oli 

jotakin samaa, orava vain puuttui. Sen tilalla oli hattu. 

 

 


