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LUONTAISET VAHVUUSALUEET 

 

Amerikkalainen mentaalivalmentaja Jonathan P. Niednagel on kirjoittanut kirjan (Your Key To Sports 

Success) havainnoistaan, joita hän on tehnyt ammattiurheilijoista tutkiessaan ja valmentaessaan. Hän 

käyttää urheilijoiden tyypityksessä Brain Type- nimistä analyysiä, jonka taustateoria on yhtenäinen MBTI-

teorian kanssa.  

Kiinnostavin osa kirjaa oli erittely siitä, missä paikassa kehoa ihmiset kokivat tietoisuutensa keskuksen 

sijaitsevan. Tutkimuksia tästä olivat tehneet Walter Lowen ja Susan Scanlon nimiset henkilöt. Ihmiset oli 

jaettu neljään päätyyppiin kahden vahvimman ajattelufunktion mukaan. Tulokset olivat seuraavat: 

 

Ajattelutyyli Tietoisin alue  Vähiten tietoinen alue Osuus väestöstä 

SF Kehon suuret lihakset Aivot (ajattelu) 40 % 

ST Kädet, hienomotoriikka Kasvot (silmät, korvat, suu) 35 % 

NF Kasvot (silmät, korvat, suu) Kädet, hienomotoriikka 15 % 

NT Aivot (ajattelu) Kehon suuret lihakset 10 % 

 

Ennen tämän kirjan lukemista olin kuvitellut, että kaikki paikallistavat tietoisuuden keskuksen päähän. 

Yllätyksekseni näin koki vain 10 %. 

 

Epätoivoinen yritys 

Tämän analyysin nähtyäni tajusin useita epäonnistuneita oppimisyrityksiäni mm. tanssin parissa.  

Yksi niistä ajoittuu jo 1970-luvulle, kun vaimoni oli innostunut kilpatanssista ja houkutteli minut mukaansa 

tanssiseuran harjoituksiin. Minä olin periaatteessa sopivaa tyyppiä: solakka, hyvä kuntoinen ja osasin 

valmiiksi useita perustansseja. Mutta kun piti harjoitella joitakin uusia kuvioita, olin ihan toivoton tapaus. 

En ymmärtänyt olenkaan kahden SF-tyypin, vaimoni ja valmentajan, ohjeita. Tuntuu kuin he olisivat 

puhuneet vierasta kieltä. Mutta kun näin tämän Niednagelin analyysin, tajusin heti miksi SF-tyyppinen 

vaimoni oppi tanssikuviot ihan hetkessä, mutta minä en. 
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Omat vahvuusalueet 

 

Meidän henkilökohtaiset vahvuusalueet löytyvät todennäköisimmin elimistömme tietoisimmalta alueilta. 

Minun (INTJ) kohdallani tietoisin alue on pää, tarkemmin sanoen aivot ja ajattelu. Tämä selittää… 

- sen miksi matematiikka oli minulle paras oppiaine koulussa 

- sen miksi kiinnostuin 1970-lopulla luovasta ajattelusta ja miksi kehityin siinä niin nopeasti. 

- myös sen miksi kiinnostuin jossakin vaiheessa unien tutkimisesta.  

- myös sen miksi kiinnostuin 1990-luvun lopulla ajattelutyyleistä.  

 

Lisenssivalmentajat 

 

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysien lisenssikoulutuksiin on tähän mennessä osallistunut noin 150 

ihmistä. Heistä yli 80 % on ollut joko NF- tai NT-tyylien edustajia, vaikka näiden tyyppien edustajia on 

väestöstä vain noin 25 %. Tästä voidaan vetää johtopäätös, että ihmisten erilaisuus ja ajattelutyylit 

kiehtovat N-tyyppejä selvästi enemmän kuin S-tyyppejä. Tätä tietoa voidaan hyödyntää luontaisten 

vahvuusalueiden tunnistamisessa.  
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LUONTAISIA VAHVUUS- JA HEIKKOUSALUEITA 

SF 

Tämän ajattelutyylin luontaisia vahvuusalueita ovat voimakkaat aistit (S), erityisesti liikeaisti, hyvä yhteys 

kehon suuriin lihaksiin, rytmitaju ja henkilökohtaiset arvot (F). Elämän alueet, joissa SF-ihmiset ovat 

luontaisesti parhaimmillaan, ovat tanssi, urheilu, asiakaspalvelu, lasten opettaminen, sairaiden 

hoitaminen ja puutarhan hoito. Viihdeteollisuudessa (laulajat, soittajat, näyttelijät,…) on runsaasti tämän 

tyypin edustajia. 

Luontaisesti haastavimpia elämän alueita SF-tyypeille ovat tekniset laitteet sekä tutkimus- ja kehitystyö, 

jossa tarvitaan sekä loogista että teoreettista ajattelua.  

ST 

Tämän ajattelutyylin luontaisia vahvuusalueita ovat sellaiset, joissa tarvitaan tarkkaa kättä (hyvä 

hienomotoriikka) ja loogista ajattelutapaa. Tällaisia ovat mm. erilaisten koneiden käyttäminen ja 

kulkuneuvojen ajaminen, talojen rakentaminen, koneiden korjaaminen, aseiden käyttö ja ruuan 

laittaminen. Uskon, että lähes kaikki lännen pistoolisankarit ja kilpa-autoilijat kuuluvat tähän tyyppiin.  

Tälle tyypille haastavimpia elämänalueita ovat tutkimustyö (N) sekä ihmisten (F) hoitaminen ja 

valmentaminen.  

NF 

Tämän ajattelutyylin luontaisia vahvuusalueita ovat sellaiset, joissa tarvitaan luovaa ajattelua ja kykyä 

innostaa ihmisiä kehittämään itseään ja omia työyhteisöjä. Tämän tyypin edustajat menestyvät hyvin 

opettajina, markkinoinnissa, konsultteina, henkilökohtaisina valmentajina, pappeina, psykologeina. 

Tälle tyypille haastavimpia työtehtäviä ovat rutiininomaisten töiden hoitaminen osana suurempaa 

organisaatiota. Vapaus on tämän tyypin keskeinen arvo. 

NT 

Tämän tyypin luontaisia vahvuusalueita ovat sellaiset, jotka vaativat itsenäistä ja luovaa ajattelutapaa, ja 

kykyä suunnitella ja johtaa muutoksia. Tuotteiden, työmenetelmien, liikeideoiden kehittäminen on heille 

mieluisinta työtä. Vaikka tämän tyypin edustajia on väestössä vain noin 10 %, organisaatioiden 

johtopaikoilla heitä on noin 50 %. 

Tälle tyypille haastavimpia tehtäviä ovat rutiininomaiset työt, esimerkiksi ruuan laittamien, siivoaminen, 

lasten ja vanhusten hoitaminen.  
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ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN 

 

Ihmisten erilaisuus on toistaiseksi melko huonosti hyödynnetty voimavara. Yksi syy siihen on, että 

erilaisuuteen liittyy myös negatiivisia tunteita, joiden käsittely on kotikonstein melko vaikeaa. Tämä näkyy 

mm. organisaatioiden sisäisissä konflikteissa ja avioerotilastoissa. 

Erilaisuuden hyväksymisen ensimmäinen ehto on erilaisuuden riittävän hyvä ymmärtäminen. Tähän on 

kehitetty monia hyviä työkaluja, esimerkiksi Luontaisten Taipumusten Analyysi (LTA), joka tunnistaa ja 

korostaa ihmisten luontaisia vahvuuksia. Niiden hyväksyminen sekä itsessä että muissa on suhteellisen 

helppoa.  

 

Erilaisuuden YMMÄRTÄMINEN  HYVÄKSYMINEN  HYÖDYNTÄMINEN 

 

Varsinainen haaste nouseekin esille kun alamme tarkastella ihmisissä sellaisia puolia, joihin liittyy 

negatiivisia tunteita, esimerkiksi ärsyttävyyttä, inhoa tai pelkoa.  

 

Peilisolut 

 

Hyvän lähtökohdan erilaisuuteen liittyvien negatiivisten tunteiden ymmärtämiselle tarjoaa 1990-luvulla 

käynnistynyt peilisolututkimus. Italialaiset tiedemiehet havaitsivat apinoita tutkiessaan että jonkun asian 

tekeminen ja saman asian tekemisen näkeminen synnyttivät aivoissa samankaltaisia reaktioita. Kun asiaa 

tutkittiin ihmisillä, sama havainto toistui.  
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Edellä kerrottu tarkoittaa sitä, että toisia ihmisiä tarkkailemalla pystymme näkemään ja tuntemaan 

millainen tekeminen synnyttää meissä itsessämme myönteisiä ja kielteisiä tunnereaktioita.  

 

Projisointi 

 

Psykologit kutsuvat peilisolujen kautta tapahtuvaa ihmisten välistä tunneliikennettä projisoinniksi, 

tunteiden heijastamiseksi. Sen avulla pystymme siirtämään negatiiviset tunteet itsemme ulkopuolelle, 

esimerkiksi muihin ihmisiin. Peilisolututkimus vahvistaa periaatteen, että asia jota en hyväksy muissa 

ihmisissä, on myös osa itseäni. 

Perinteisen psykoterapian (psykoanalyysin) idea perustuu pitkälti projisointiin. Siinä terapeutti 

haastattelee asiakasta ja ahdistaa hänet pikkuhiljaa nurkkaan, jolloin asiakkaan negatiiviset tunteet 

alkavat kohdistua terapeuttiin, joka on harjaantunut kääntämään ne takaisin asiakkaaseen. Jos terapeutti 

tässä onnistuu, silloin osa eristettyä ja itsensä ulkopuolelle heijastettua persoonaa voidaan liittää takaisin 

asiakkaan aktiiviseen persoonaan. Samalla hän pystyy hyväksymään muissa ihmisissä ominaisuuksia, jotka 

aikaisemmin ärsyttivät, pelottivat tai suututtivat.  
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Aktiivinen ja passiivinen persoona 

 

Ihmisen psyyken keskeinen tavoite on hyvän itsetunnon ja imagon ylläpitäminen. Yksi psyyken keino on 

jakaa persoona kahteen alueeseen: aktiiviseen ja passiiviseen. Asiat ja ominaisuudet, joihin liittyy 

positiivisia kokemuksia, siirtyvät persoonan aktiiviselle puolelle ja asiat joihin liittyy negatiivisia 

kokemuksia (pelkoa, häpeää, suuttumusta) persoonan passiiviselle puolelle (jota Jung nimitti Varjoksi). 

Tällaisen jaon seurauksena meissä jokaisessa on kaksi persoonaa, joista käytän nimityksiä Aktiivinen ja 

Passiivinen. Aktiivinen persoona on se, jonka tunnemme ja hyväksymme itsessämme, ja Passiivinen 

persoona näkyy ja tuntuu vain ulkoisen ympäristömme kautta – vaikeasti hyväksyttävinä ihmisinä.  

 

”Passiivinen persoona näkyy ja tuntuu vain ulkoisen 

ympäristömme kautta – vaikeasti hyväksyttävinä ihmisinä.” 

 

Erilaisuusmallien isä Carl Jung esitti, että ihmisenä kehittymisen tavoitteena on oman passiivisen 

persoonan aktivoiminen eli meissä olevan kykypotentiaalin käyttöön saaminen. Paras mittari tässä 

tavoitteessa onnistumiselle on negatiivisia tunteita meissä herättävien ihmisten määrä. Mitä vähemmän 

sellaisia on, sitä pienempi on Passiivinen persoonamme.  

 

Kolme asennetta 

 

Kun henkilö X ärsyttää meitä, meillä kolme tapaa (asennetta) tulkita asia. 

- Ensimmäinen tulkinta on, että X on ärsyttävä tyyppi 

- Toinen tulkinta on, että X:llä on ärsyttävä ominaisuus Y 

- Kolmas tulkinta on, että minun on vaikea hyväksyä ominaisuutta Y – itsessä ja muissa 

 

Tulkinnat 1 ja 2 säilyttävät ominaisuuden Y passiivisessa persoonassa. Sen sijaan tulkinta 3 avaa 

passiivisen ja aktiivisen persoonan välisen oven ja mahdollistaa ominaisuuden Y siirtymisen aktiiviselle 

puolelle. 
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Passiivisen persoonan aktivointi 

 

Passiivisen puolemme aktivointiin on kehitetty kymmeniä erilaisia menetelmiä, joista edellä on kuvattu 

perinteistä psykoterapiaa, johon yleensä turvaudutaan vasta kun ihminen alkaa uupua tai passiivinen 

persoona ”kummitella”.   

Ns. terveille ihmisille voidaan käyttää psykoterapiaa huomattavasti helpompia ja suoraviivaisempia 

keinoja. Olen kuvannut alla yhden menettelytavan, jota voi hyvin käyttää vaikka erilaisten koulutusten 

yhteydessä.  

Ensimmäinen tehtävä on, että jokainen kirjoittaa paperille muutamia ominaisuuksia ja toimintatapoja, 

jotka herättävät heissä negatiivisia tunteita. 

 

Olkoon esimerkkinämme itsensä kehuminen.   

Ensimmäinen aktivointiaskel on etsiä ärsyttävälle toimintatavalle positiivisia synonyymejä. Ne 

helpottavat positiivisten puolien näkemistä ärsyttävässä toimintatavassa. Toinen tehtävä onkin miettiä 

missä tilanteissa tarkasteluun valitsemamme toimintamalli on käyttökelpoinen. 

Positiivisia synonyymejä itsensä kehumiselle ovat mm. Itsensä arvostaminen ja itsensä vahvistaminen. 

Ehkä parhaiten kuvaava on jälkimmäinen vaihtoehto eli itsensä vahvistaminen. Tilanteet, joihin tällainen 

toimintapa (itsensä vahvistaminen) hyvin sopii, ovat mm. haastaviin suorituksiin valmistautuminen ja 

uskon palauttaminen epäonnistuminen jälkeen. Ilman tätä taitoa ihminen alkaa helposti syyllistämään 

itseään.   

Seuraava askel on itsensä kehumisen / vahvistamisen käytännön harjoittelu. Sitä on hyvä tehdä 2-3 

hengen ryhmissä. Ensimmäisellä kerralla passivoitunut toimintamalli tuntuu teennäiseltä ja kankealta, 

tuntuu kuin mieli ja keho vastustaisivat sitä. Muutaman yrityksen jälkeen sisäinen kontrolli antaa periksi ja 

samalla vapautuu annos energiaa – energiaa, jolla passiivista toimintamallia on pidetty kurissa.  
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OIKEAA JA VÄÄRÄÄ ENERGIAA  

 

Englantilainen matemaatikko J.G. Bennett julkaisi 1900-luvun alkupuolella kirjan ihmisen energioista. 

Hänen mukaan ihmisen kolme olemuspuolta – fyysinen, psyykkinen ja henkinen – toimivat erilaisilla 

energioilla. Yhteensä erilaisia energioita Bennettin mallissa oli 12, neljä energiaa per olemuspuoli. 

 

Esittelen tässä kaksi huomattavasti yksinkertaisempaa energiamallia. Niistä ensimmäisessä on vain kaksi 

erilaista energiaa: Aivoenergia (A) ja Kehoenergia (K). Aivoenergiaa tarvitaan ajatteluun ja Kehoenergiaa 

fyysisiin työsuorituksiin. Aivoenergialla ei voi tehdä penkkipunnerruksia eikä Kehoenergialla ratkaista 

matemaattisia ongelmia. Näiden energioiden keskinäinen suhde on hyvin yksilöllinen. Itse kuuluun 

tyyppiin, jolla on enemmän Aivoenergiaa kuin Kehoenergiaa.  

 

Erilaisia työtehtäviä 

 

Työtehtävät ovat luonteeltaan erilaisia. Esimerkiksi johtajan ja tutkijan työssä tarvitaan paljon 

Aivoenergiaa ja vähemmän Kehoenergiaa. Vastaavasti rakennuksella työskentelevä tai jääkiekkoa 

ammatikseen pelaava ihminen tarvitsee selvästi enemmän Kehoenergiaa ja vähemmän Aivoenergiaa.  
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Ihannetilanne olisi se, että ihmisen henkilökohtainen energiarakenne vastaisi mahdollisimman hyvin 

hänen työnsä laatua. Muuten toista energiaa on liikaa ja toista liian vähän. Se johtaa huonoon työn 

laatuun jollakin osa-alueella.  

 

”Ihannetilanne olisi se, että ihmisen henkilökohtainen 

energiarakenne vastaisi mahdollisimman hyvin hänen työnsä 

laatua. Muuten toista energiaa on liikaa ja toista liian vähän.” 

 

Uupuminen 

 

Tilannetta, jossa ihmisen energiavarastot pääsevät tyhjentymään, kutsutaan burn outiksi, loppuun 

palamiseksi. Oma käsitykseni on, että kysymyksessä ei ole energian totaalinen loppuminen, vaan 

tietynlaisen energian loppuminen. Monilta esimiehiltä yksinkertaisesti loppuu Tunne-energia (F), jota 

parhailla asiantuntijoilla on yleensä melko vähän.  

Omaa loppuun palamista voi ehkäistä niin, että tutkii oman taipumusrakenteen ja vertaa sitä nykyisen 

työn (tai elämän) sisältöön: miten hyvin ne vastaavat toisiaan? Taipumukset ovat eräänlaisia sisäisiä 

energiaputkia: mitä vahvempi taipumus, sitä paksumpi putki. Jos joku työ vaatii paljon tietynlaista 

energiaa, mutta sitä vastaava taipumus on heikko, siitä seuraa vääjäämättä kaksi asiaa: tehtävä jää 

huonolle hoidolle sekä se, että ihminen todennäköisesti uupuu ennen pitkää. Energian puutteeseen 

auttaa usein vain työtehtävän vaihtaminen.  

Luin reilu vuosi sitten eräästä tutkimuksesta, joka kohdistui burn outin kokeneisiin henkilöihin. Keskeinen 

tulos oli sellainen, että yli puolet samaan työtehtävään palanneista koki uuden burn outin muutaman 

seuraavan vuoden sisällä. Niistä, jotka vaihtoivat johonkin uuteen tehtävään, lähes kaikki selvisivät ilman 

uutta burn outia. Tämäkin tutkimus tukee edellä kuvattua käsitystä burn outin luonteesta. 

 

”… yli puolet samaan työtehtävään palanneista koki 

uuden burn outin muutaman seuraavan vuoden sisällä…” 
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Taipumukset energiana 

 

Olen konkretisoinut taipumusten ja energian välistä suhdetta jakamalla ihmisen kokonaisenergian (100 %) 

neljälle MBTI-mallin ajattelufunktiolle seuraavalla tavalla.  

 

- ykkösfunktio  50 % 

- kakkosfunktio  30 % 

- kolmosfunktio  15 % 

- nelosfunktio  5 % 

 

Kun saamme selville ihmisen ajattelutyylin, pystymme näkemään, minkä laatuista energiaa hänellä on. Se 

taas ennustaa hyvin sitä millaisessa työtehtävässä ihminen viihtyy ja jaksaa. Erilaisten työtaitojen 

kehittymiseen taipumuksilla on selvästi vähäisempi vaikutus.   

 

Esimerkki ESTJ 

 

Taipumusteoriaan (MBTI) perehtyneet osaavat laittaa ESTJ-tyypin ajattelufunktiot järjestykseen 

(ykkösfunktio on ekstrovertti T, kakkosfunktio introvertti S, jne.) ja ”nähdä” mitä kukin näistä funktioista 

tekee: 

- 50 % energiasta suuntautuu asioiden (T) hoitamiseen 

- 30 % suurempi osa informaatiosta nousee kokemusmuistista (S)  

- 15 % pienempi osa informaatiosta tulee intuition (N) kautta 

- 5 % energiasta suuntautuu ihmisistä huolehtimiseen (F)  

 

Tällaisella energiakoostumuksella varustettu henkilö (ESTJ) on vahvimmillaan jonkun kasvuhakuisen 

yrityksen tai vaativan kehitysprojektin (esimerkiksi laivan rakentamisen) vetäjänä – työssä, jossa pitää 

pystyä organisoimaan asioita ja tekemään järkeviä päätöksiä sekä muistaa kymmeniä sovittuja 

yksityiskohtia. 

Heikoimmillaan suoraviivainen ESTJ on tunneihmisten työnjohtajana, jossa pitää osata motivoida ja 

kuunnella muita ja lukea sanattomia viestejä ja rivien välejä. 5 %:n tunne-energialla ei tehdä kovinkaan 

suuria ihmeitä tällä rintamalla.  
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Työkalu tekeillä 

 

Ihmisten uupuminen työssä on haaste, jonka ratkaisemiseksi olemme hakeneet jo pitkään ideoita. On 

vaikea uskoa, että kysymys on pelkästään työpäivän pituudesta tai kertyneistä työvuosista. Itsekin olen 

tehnyt pitkää työpäivää yli 45 vuotta ja jatkan edelleenkin (yli 70-vuotiaana). Selitän tämän muille sillä, 

että olen saanut (lähes aina) tehdä sellaista työtä, johon minulla on paljon energiaa. 

Meillä on työn alla taipumusteoriaan pohjautuva työkalu (UNELMATYÖNI), jolla pystyy selkeyttämään, 

millainen työ sopii itse kullekin hyvin ja millainen taas huonosti.  
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KUN ENERGIA LOPPUU  

 

Tämä artikkeli käsittelee ihmisen energiataloutta, varsinkin siinä esiintyviä ongelmia. Pahimpia niistä 

lienee energian loppuminen, jota seuraa täydellinen uupuminen, burn out.  

Ihmisen energiajärjestelmää voidaan verrata auton energiajärjestelmään. Kummassakin tarvitaan 

polttoainetta ja koneisto, jolla polttoaineesta saadaan syntymään tarvittavaa energiaa. Autoissa 

polttoaine muuttuu lähinnä liike-energiaksi. Ihmisen energiabaletti on huomattavasti laajempi. Siinä 

tarvitaan mm. lihasenergiaa, lämpöenergiaa, ruuansulatus energiaa, tunne-energiaa, aistienergiaa ja 

ajatteluenergiaa. 

 

 

 

Turbo 

 

Autojen kehittäjät ovat matkineet ihmisten energiasysteemiä lisäämällä siihen stressireaktion kaltaisen 

mekanismin, turbon, jolla auton moottorista saadaan tarvittaessa (lähinnä ohitustilanteissa) huomattava 

lisäteho. Tehon hintana on se, että polttoainetta kuluu moninkertainen määrä. Ihan sama pätee ihmisten 
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stressireaktioon: sekin kuluttaa moninkertaisen määrän energiaa, stressittömään tilaan verrattuna. Tämä 

tarkoittaa sitä, että helposti stressaantuva ihminen on potentiaalinen uupuja.  

Olemme tutkineet ihmisten työkuvia Minä ja Työni -analyysillä (MTA) ja huomanneet että vähintään 

puolella ihmisistä työkuvaan sisältyy stressaavia työtehtäviä eli sellaisia, jotka joko jäävät helposti 

tekemättä tai joita tehdään energiaa syövä turbo (stressireaktio) päällä.  

 

Huono energian tankkaus 

 

Energiaa saamme lähinnä ravinnon ja unen kautta. Molemmissa voi olla ongelmia. 

Ravinnon puolella suurin ongelma on usein ravinnon laatu. Monet syövät liian ”nopeata” ravintoa, joka 

synnyttää elimistössä hetkellisen energiapiikin ja sen jälkeen vastaiskuna useamman tunnin väsymyksen. 

Ongelmallisimpiin ravintoaineisiin, jotka väsyttävät ja lihottavat, kuuluvat sokeri ja vehnäjauhot. Ne 

kannattaa jättää kaupan hyllylle, jos haluaa tankata parempaa energiaa. Sokeri ja muut nopeasti energiaa 

tuottavat hiilihydraatit ovat verrattavissa turboon ja stressireaktioon: nekin tuottavat nopeasti 

energiapiikin ja tyhjentävät samalla energiavarstojamme. Itse jätin vehnäjauhot (ja muut gluteenipitoiset 

viljat) sekä sokerin noin pari vuotta sitten. Sen jälkeen olen saanut nauttia tasalaatuisemmasta energiasta.  

 

”Sokeri ja muut nopeasti energiaa tuottavat hiilihydraatit 

ovat verrattavissa turboon ja stressireaktioon” 

 

Toinen energialähteemme on uni, jonka laadussa ja määrässä voi olla suuriakin puutteita. Parhaiten 

sisäisiä akkujamme lataava uni on syvää ja värähtelyltään matalataajuista eli juuri vastakkaista 

stressitilanteille. Unen yksi tehtävä onkin purkaa päivän aikaisia paineitamme. Jos uni on pinnallista, 

elimistömme on puolittaisessa hälytystilassa, jossa energian latautuminen on vain puolinaista.  

Nukkumista ja ennen kaikkea nukahtamista voidaan helpottaa erilasilla unilääkkeillä, joihin myös 

alkoholin rinnastan. Niiden avulla aikaansaatu uni on kuitenkin sangen pinnallista ja akkuja vain 

puoliteholla lataavaa. Eli unilääkkeiden (ja alkoholin) pitkäaikainen käyttäminen johtaa energiatason 
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laskuun ja aiheuttaa dementiaa. Tästä julkaistiin vuoden 2016 alussa tuore tutkimus, jota myös TV-

uutisten päälähetyksessä käsiteltiin.  

Oman näkemykseni mukaan unen laadun heikkeneminen on kytköksissä kiireen ja stressin lisääntymiseen 

eli aivojen ja elimistön ylikierroksilla toimimiseen. Stressaantuneen ihmisen on vaikea rentoutua ja tätä 

kautta vaipua uneen. Uskon, että ihmisten kiinnostus mielen hallinnan taitoihin (mietiskely, rentoutus, 

mindfulness,…) on seurausta kiireen ja stressin lisääntymisestä.  

 

 

 

Kiire 

 

Kiire on diabeteksen kaltainen kansantauti, joka on lisääntynyt vuosi vuodelta. Yleisin tervehdys nykyisin 

kuuluukin: ”Onko ollut kiireitä?” Siihen kuuluu vastata: ”Ihan riittämiin”. Tällä kysymyksellä ja vastauksella 

viestitetään, että olemme kumpikin ahkeria ja tärkeitä ihmisiä.  

Kiireestä puhuminen ja varsinkin sen korostaminen on vaarallista koska kiire, etenkin kiireen tunne, 

käynnistää helposti stressireaktion, joka pumppaa meille energiaa elimistömme suuriin lihaksiin ja 

heikentää immuniteetti- ja ruuansulatusjärjestelmäämme. Alun perin stressireaktio on käynnistänyt vain 

todellisen vaaran uhatessa ja silloin esi-isämme ja -äitimme kiirehtivät karkuun. Tämä sama tunne – kiire – 
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laukaisee meissä stressireaktion, joka kaksinkertaistaa kiireen tunteen. Tätä kautta olemme naimisissa 

kiireen kanssa.  

Itse koen olevani nopea, mutta en kiireinen. Ehkä tärkein syy on se, että pidän kiirettä vaarallisena 

tunteena ja asenteena. Kun minulta kysytään: ”Onko ollut kiireitä?”, vastaan usein: ”Enpä ole ehtinyt 

kiirehtiä, kun on ollut muutakin tekemistä.” Yleensä sen jälkeen ei ole puhuttu kiireistä. 

 

Vääränlainen työ 

 

Yksi energian tuhlaamisen salakavalampia muotoja on vääränlaisen työn tekeminen. Silloin työstä puuttuu 

innostus ja motivaatio ja työtä tehdään vain rahan tarpeeseen tai pakon sanelemana.  

Olen työssäni ihmisten valmentajana havainnut, että yksilöt ovat sisäiseltä motivaatiorakenteeltaan hyvin 

erilaisia. Joku ihminen on sisäiseltä motivaatiorakenteeltaan hoitaja, toinen kirjanpitäjä, kolmas johtaja, 

neljäs opettaja, jne. Jos tyypillinen hoitaja ajautuu kirjanpitäjän tai johtajan työhön, siitä kärsii sekä 

ihminen että työ. Kirjanpitäjän työ ja johtajan työ vaativat sellaisia luonneominaisuuksia ja taitoja, joita ei 

tyypillisiltä hoitajilta löydy. Sama pätee tietysti myös toiseen suuntaan.  
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MOTIVOIVA MUUTOS  

 

Työorganisaatioissa tehdyt muutokset ovat yleensä vaikeita, ja suurin osa niistä epäonnistuu - tai onnistuu 

vain osittain. Suurin yksittäinen syy on henkilöstön vastustus, muutosvastarinta. Sen käsittelyssä 

asiaorientoituneet johtajat, tyypilliset managerit, ovat yleensä melko huonoja. He yrittävät edistää 

muutosta argumentoimalla, tiedottamalla ja kouluttamalla. Henkilöstön sitoutuminen muutokseen on 

kuitenkin luonteeltaan tunneprosessi. Sen ohjaaminen vaatii enemmän psykologiaa kuin talousviisautta.  

Muutoksesta saadaan helpompi, kun käyttöön otetaan osallistuvat käsittelytavat, jossa ihmiset pääsevät 

itse suunnittelemaan omaa muutostaan. Innotiimin kehittämät työmenetelmät (Opera, Ryhmämessut, 

Hope) ovat levinneet jo satoihin organisaatioihin muutoksia helpottamaan. Osallistuvien menetelmien 

tehokkuus perustuu siihen, että ihmiset voivat jättää suunnitelmiin omat sormenjälkensä. Sen jälkeen ne 

alkavat näyttää paremmilta. Tämä on sitä psykologiaa, johon olen edellä viitannut. 

 

Alla on kuvattu tuorein muutosmallimme, joka sopii ennen kaikkea tiimien sisäisiin tehtävämuutoksiin. Se 

perustuu ihmisten erilaisuuteen ja motivaatioiden syklisyyteen.  

Ihmisten erilaisuus johtuu lähinnä persoonallisista taipumuksista, joita on vaikea muuttaa. Esimerkiksi 

jotkut ihmiset ovat luonteeltaan ulospäin suuntautuneita ja sen takia motivoituvat parhaiten tehtävistä, 
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joissa he voivat olla tekemisissä muiden ihmisten kanssa. Jotkut ovat luonteeltaan sisäänpäin 

suuntautuneita. Heillä paras työpanos syntyy yksilötyöskentelyn kautta. On ihan tavallista, että ihmiset 

ajautuvat luonteelleen vieraisiin tehtäviin. Uudessa muutosmaalissa, joka on alla kuvattu, tällaiset 

"vääryydet" voidaan oikaista ja ihmisten luontaiset vahvuudet saadaan paremmin käyttöön.  

Motivaatioiden syklisyys tarkoittaa sitä, että jokaisella tehtäväkohtaisella motivaatiolla on oma 

elinkaarensa: se alkaa jostakin, se voimistuu jonkin aikaa, sitten se tasaantuu ja alkaa heiketä. Lopuksi 

motivaatio kuolee, kuten kaikki elävät olennot. Erään 1980-luvulla tehdyn väitöstutkimuksen mukaan 

motivaatio johonkin tehtävän on korkeimmillaan 3-4 vuoden kuluttua työn aloittamisesta. Sen jälkeen se 

alkaa laskea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heikentyneet ja kuolleet motivaatiot ovat henkisen uupumisen ensisijaiset syyt. Sanonta "loppuun 

palaminen" (burn out) kuvaa sattuvasti tätä ilmiötä. Jokainen meistä on joidenkin asioiden ja tekemisten 

suhteen motivaatiosyklin laskevalla osuudella. Vain muutos työn (tai elämän) sisällössä voi antaa lisää 

energiaa.  

 

Tuoretta motivaatiota tyhjästä 

 

Tässä on kuvattu tekniikka, jolla tiimien työt voidaan jakaa uudella tavalla niin että… 

- jokainen voi luopua tehtävistä, jotka eivät (enää) motivoi 

- tarttua kiinni uusiin tehtäviin, jotka motivoivat enemmän 

 

Motivaatio 

Aika 
A 

B 

C 
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Se onnistuu seuraavalla tavalla: 

 

Valmistelutyöt 

- ensimmäinen tehtävä on listata kaikki tiimin työtehtävät A4-arkeille 

- toinen tehtävä on arvioida, kuinka paljon aikaa yhteensä kunkin tehtävän suorittamiseen viikossa 

tarvitaan (koko tiimissä) 

- jos esimerkiksi johonkin työhön tarvitaan noin 12 tuntia, se jaetaan kolmeen 4 tunnin settiin 

- settien määrät merkataan A4-lappuihin rukseina tai ympyröinä 

- Työlaput kiinnitetään seinään 

 

Töiden uusjako 

- jokainen tiimin jäsen saa valita ensimmäisen 4 tunnin setin joko yhtä aikaa tai peräkkäin 

- omat nimikirjaimet tulevat setin varauksen merkiksi 

- toinen, kolmas, neljäs,… varauskierros tehdään samalla tavalla 

- kun jonkun tehtävälapun tunnit ovat täynnä, sitä ei saa enää varata  

- varauskierroksen lopulla käydään yleensä pientä kauppaa töistä, jotka eivät ketään innosta 

 

Tällaisen ”varausleikin” tuloksena tiimin kokonaismotivaatio (joka voidaan laskea) nousee 20 - 40 %. Se 

perustuu edellä kuvattuun ilmiöön motivaatioiden heikkenemisestä tietyn ajan jälkeen.  

 

 

Loppuun hieman huumoria  

 

Kun kuvasin tätä motivaatioiden elinkaari-ideaa eräälle tuttavalleni, hän sanoi: ”Nyt minä tajuan, mikä on 

elämän tarkoitus.” 

 ”Se on loppuun palaminen.” 

 


