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HUONOA KEMIAA 

 

Ajattelin pitkän aikaa, että kahden ihmisen A ja B välillä on hyvä, huono tai keskinkertainen tunnesuhde, 

jonka molemmat osapuolet kokevat suunnilleen samalla tavalla.  Lisäksi kuvittelin, että parisuhdetta voi 

parantaa vain kun molemmat osapuolet ovat yhtä aikaa paikalla.  

Kun tutkiskelin asiaa hieman syvemmältä, tajusin, että kahden ihmisen välillä onkin kaksi erilaista 

tunnesuhdetta: A: suhde B:hen ja B:n suhde A:han. Ne voivat olla hyvinkin erilaiset. Ääritapauksessa A 

saattaa ihailla B:tä ja B taas inhota A:ta. Eli työparin tai avioparin henkilökemia onkin kahden erillisen 

tunnesuhteen yhdistelmä.  

 

”Kun tutkiskelin asiaa hieman syvemmältä, tajusin, että kahden 

ihmisen välillä onkin kaksi erilaista tunnesuhdetta: A: suhde B:hen 

ja B:n suhde A:han. Ne voivat olla hyvinkin erilaiset.” 

 

Olen tarkastellut tässä artikkelissani lähinnä kahta kysymystä: miten huono tunnesuhde syntyy ja miten se 

pysyy yllä. 

 

Tyytyväisyys ja tyytymättömyys 
 

Tarkastelen aluksi yhtä tunneparia, joka vaikuttaa voimakkaasti henkilöiden väliseen kemiaan. Sellainen 

tunnepari on tyytyväisyys tai tyytymättömyys toiseen osapuoleen. Sen logiikka on tavattoman 

yksikertainen:  

• koen tyytyväisyyttä toiseen osapuoleen, jos häneen kohdistamani odotukset toteutuvat, ja 

• koen tyytymättömyyttä, jos odotukseni eivät toteudu. 

Jos haluamme kehittää oma tunnesuhdettamme, päähuomio kannattaakin kiinnittää omiin odotuksiin, 

eikä esimerkiksi siihen, miten toinen osapuoli käyttäytyy tai mitä hän sanoo – tai on joskus sanonut. Ei ole 

kovinkaan helppoa myöntää, että oma tyytymättömyys johtuu omista odotuksista (jotka eivät täyty). On 

paljon mukavampaa ajatella, että toisen henkilön huono käyttäytyminen on tyytymättömyyteni syy.         

Ihmisillä on tapana naamioida omat odotukset toista kohtaan vertaamalla häntä johonkin toiseen 

ihmiseen, joka täyttää nämä odotukset. Toinen tapa naamioida on verrata häntä johonkin roolimalliin, 

tyyliin ”kunnon aviomies (tai aviovaimo) toimii niin ja niin”.  
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Mixu Paatelaiseen kohdistuivat kovat odotukset Suomen jalkapallojoukkueen päävalmentajana. Kun  

odotukset eivät toteutuneet, hänet erotettiin.  

 

 

Pettymysten logiikka 
 

Myös pettymysten logiikka on hyvin yksinkertainen. Siinä on vain kaksi sääntöä: 

• Mitä enemmän meillä on odotuksia, sitä enemmän syntyy pettymyksiä.  

• Ihminen on pääsääntöisesti itse vastuussa omista odotuksistaan, ja omista pettymyksistään. 

 

Pettymyksille alttein yhdistelmä on korkeat odotukset ja huonot taidot. Jos haluaa vähentää 

pettymyksiään, siihen on hyvä ohje: odotusten laskeminen omien taitojen tasolle.  

 

”Pettymyksille alttein yhdistelmä on korkeat odotukset ja huonot 

taidot.” 

 

 

Pettymysten käsittely 
 

Pettymykset ovat luonteeltaan omia epäonnistumisia. Mieli pyrkii kuitenkin siirtämään ne itsemme 

ulkopuolelle. Silloin ne eivät heikennä itsetuntoamme. Tällaiseen oman vastuun hävittämiseen psyykellä 
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on useita toimivia työkaluja, esimerkiksi tunteiden eristäminen (”ei tunnu missään”) ja syyllisen 

hakeminen itsensä ulkopuolelta. Siihen sopivia kohteita ovat esimerkiksi esimies, alainen ja aviopuoliso.  

Kun joku ihminen haukkuu tai syyttää (ääneen tai omassa mielessään) toista henkilöä, siinä on aina 

kysymyksessä oman pettymyksen siirtämisestä. 

Vastuun siirtäminen itsensä ulkopuolelle muuttuu monilla ihmisillä niin nopeaksi ja automaattiseksi, että 

he eivät ehdi edes tunnistaa omaa pettymystään tai syyllisyyttään. Se muuttuu alle sekunnissa 

tyytymättömyydeksi tai suuttumukseksi jotakin ulkoista asiaa kohtaan. Tällainen omien pettymysten 

heijastaminen yhteistyökumppaneihin vaikuttaa väkisinkin henkilökemiaan.  

 

Ihannekuvat 
 

Ihannekuvat ovat idealistisia käsityksiä hyvästä ihmisestä. Niitä on sovellettu ennen kaikkea uskonnoissa, 

lasten kasvatuksessa ja poliittisissa ohjelmissa. Natsi-ideologia oli karmaiseva esimerkki tällaisesta. 

Ihannekuvat peittävät alleen ihmisten yksilöllisyyden. Ne ovat eräänlaisia pakkopaitoja, joihin ihmiset 

yritetään pukea. 

 

Ihannekuvat vaikuttavat kovasti myös arkisissa ihmissuhteissa, kun ihmiset yrittävät muokata toisiaan 

omien ihannekuviensa kaltaisiksi – yleensä epäonnistuen siinä. Tämä synnyttää turhautumia. Suurin osa 

parisuhteiden katkeamista johtuu käsittääkseni tällaisista ”jalostusyrityksistä”.  
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Erilaisuuden vaikutus parisuhteisiin 
 

Taipumusten samankaltaisuus auttaa ymmärtämään toista osapuolta. Tätä asiaa on tutkinut mm. Jess 

Dods MBTI-analyyseillä ja kyselytutkimuksilla. 16 ajattelutyylistä 14 valitsi saman ajattelutyylin edustajan 

helpoimmaksi yhteistyökumppaniksi. Poikkeuksen tekivät vain ESTJ ja ISTP, joiden parisuhteet eivät olleet 

onnistuneet samantyylisten ihmisten kanssa. Selitystä voisi ehkä hakea siitä, että kummallakin tyypillä on 

tunnefunktio (F) heikoimpana eli stressifunktiona.  
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ERILAISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN  
 

Alla oleva tarina on kehitetty kuvamaan sitä, miten yksilöiden erilaiset vahvuudet saadaan yhteisön 

käyttöön. Tarina ei ole tosi, vaan muunnelma useasta samankaltaisesta tositarinasta. 

Tarinassa on pienyritys, joka valmistaa tuotetta T. Yrityksessä työskentelee omistajan lisäksi kolme 

työntekijää. Ongelmaksi on muodostumassa se, että yritykselle oli ilmaantunut kilpailija, joka tarjoaa 

vastaavaa tuotetta 20 % halvemmalla. Hintakilpailuun vastaaminen tuotteen T hintaa laskemalla veisi 

tuloksen negatiiviseksi.  

 

Pienyrityksessä oli puoli vuotta aikaisemmin tehty sukupolven vaihdos: sen vetäjäksi oli tullut 

omistajantytär, joka oli täyttänyt juuri 35 vuotta. Uuden yrittäjän tavoitteena oli laajentaa yrityksen 

toimintaa ja hankkia uusia asiakkaita. Ensin piti kuitenkin ratkaista näköpiirissä oleva 

kannattavuusongelma.  

Uusi johtaja oli osallistunut paikallisen Kauppakamarin järjestämään koulutukseen, jossa yksi kouluttaja oli 

esittänyt väitteen, että yritykset hyödyntävät huonosti henkilöstönsä erilaisuutta. Kouluttaja oli puhunut 

ihmisten luontaisista vahvuuksista. Koulutukseen sisältyi analyysi, jonka mukaan yrittäjän luontaisia 

vahvuuksia olivat mm. asiakaspalvelu ja ihmisten johtaminen. Analyysi oli antanut hänelle tunnuksen ESFJ, 

joka kuulemma kuvasi hänen ajattelutyyliään. Tulosraportissa oli monenlaista tietoa ja johtopäätöksiä, 

joista moniin oli yllättävän helppo yhtyä. 

Nuori yrittäjä alkoi pohtia oman analyysinsä valossa millaisia taipumuksia ja vahvuuksia hän oli omissa 

työntekijöissään havainnut.  
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• Ensimmäisenä huomio kohdistui Anjaan, joka oli porukan optimisti ja hengenluoja. Lisäksi hänellä 

oli eniten uudenlaisia ideoita sekä tuotteen että sen tekemisprosessin parantamiseksi.  

• Elli, porukan vanhin työntekijä, oli hiljainen jurnuttaja, joka suhtautui varauksella Anjan sekä 

joskus myös yrittäjän esittämiin ideoihin. Hänen työnsä laatu oli kuitenkin huippuluokkaa. 

• Kaisa oli varsinainen höyrykone, joka pani asioita, sekä omia että muilta kuulemiaan, nopeasti 

liikkeelle. Hän tykkäsi organisoida asioita.  

 

Mitenhän hän hyödyntäisi tällaista tietoa? Kouluttaja oli esittänyt, että erilaisuuden hyödyntämiseen 

tarvitaan aina jonkunlainen työmenetelmä, joissa on erilaisia vaiheita. Kouluttaja oli esitellyt kaksi 

yksinkertoista työmenetelmää, joista ensimmäinen on osallistuva kehityspalaveri ja toinen henkilöiden 

haastattelu tietyssä järjestyksessä. Yrittäjä valitsi jälkimmäisen menetelmän koska se vaikutti 

helpommalta. 

 

Haastattelujärjestys 

 

Anjan        Kaisan       Ellin      Ryhmän 

vahvuus  vahvuus  vahvuus  vahvuus 
ideointi  priorisointi  ongelmat  erilaisuus   

 

Ensimmäisenä yrittäjä haastatteli Anjaa. Hän esitti Anjalle kysymyksen, joka vetosi hänen suurimpiin 

vahvuuksiinsa, optimismiin ja ideointikykyyn: ”Mitä me voisimme tehdä paremmin?” Puolen tunnin 

ideoinnin jälkeen koossa oli 20 ideaa, joista suurin osa oli tullut Anjalta. Myös yrittäjä oli tuonut esille 

joitakin omia ideoitaan. Yrittäjä oli kirjannut ylös kaikki ideat. Lopuksi hän kysyi Anjalta: ”Mitkä näistä 

ideoista ovat sinun mielestäsi parhaita? Saat valita 5 parasta ideaa. Minä aion seuraavassa palavereissa 

esitellä niitä myös Kaisalle.” Palaveriin käytettiin aikaa noin tunti. Anja vaikutti kovasti tyytyväiseltä. 

Toiseen palaveriin yrittäjä kutsui Kaisan. Hän kertoi palaverista Anjan kanssa ja sanoi, että tämän 

palaverin tavoite on valita ideoista ne 2-4 kappaletta, joihin hän eniten uskoo ja joita hän olisi valmis 

edistämään. Jokainen idea, varsinkin niiden hyvät puolet ja heikkoudet, käytiin palaverissa läpi ja jatkoon 

kelpuutettiin kolme parasta ideaa. Ne kuvattiin kukin omille A4-arkeille. Tähänkin palaveriin käytettiin 

aikaa noin tunti ja lopputuloksena olivat kolmen parhaan idean kuvaukset.  

Kolmanteen palaveriin osallistui Elli, jolle kuvattiin jälleen erilainen tavoite. ”Esittelen sinulle kolme 

aikaisemmissa palavereissa syntynyttä ideaa. Sinun tehtäväsi on tunnistaa, millaisia käytännön ongelmia 

niihin liittyy. Sen jälkeen pohdimme, miten ideoita tulee parantaa, jotta niistä saataisiin toimivia.” Yrittäjä 

tiesi, että Elli on herkkä tunnistamaan uusien ideoiden huonot puolet. Nyt häntä kannustettiin 

käyttämään tätä kykyään. Palaverin tulema oli se, että yksi ideoista hylättiin ja kaksi päätettiin toteuttaa. 

Toista niistä jouduttiin kuitenkin melkoisesti korjaamaan. 
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Neljänteen palaveriin, joka kesti vain puoli tuntia, osallistuivat kaikki kolme työntekijää. Siinä käytiin 

pikaisesti läpi kahden ensimmäisen palaveriin aikaansaannokset ja kolmannen palaverin tulokset eli 

ehdotukset toimenpiteiksi. Ne päätettiin toteuttaa seuraavan parin kuukauden aikana. Toimenpiteille 

laadittiin aikataulut. Kaikki prosessiin osallistuneet henkilöt olivat motivoituneet työskentelytavasta, koska 

he pääsivät toimimaan omilla luontaisilla vahvuuksillaan.  

 

Kaksi ehtoa 
 

Ajattelutyylien erilaisuuden hyödyntämisessä on kaksi tarinasta esille nousevaa ehtoa:  

• yksilöiden luontaisten taipumusten ja vahvuuksien tunnistaminen 

• sellaisen työskentelytavan käyttäminen, jossa eri henkilöiden luontaiset vahvuudet pääsevät 

vuorollaan esille 

 

Haluan korostaa viimeisessä lauseessa sanaa ”vuorollaan”, koska eri henkilöiden vahvuudet ovat usein 

toisilleen vastakkaisia ja jos ne ovat yhtä aikaa esillä, vahvuudet alkavat taistella keskenään ja tuhota 

toisiaan. Oivalsin tämän 1970-luvun lopussa, tutkiessani luovaa ajattelua. Siinä on kaksi vastakkaista 

voimaa: mielikuvitus ja kriittinen ajattelu. Jos ne pääsevät toimimaan yhtä aikaa (yksilössä tai ryhmässä), 

kritiikki lamaannuttaa mielikuvituksen – mielikuvitus kritiikin. Kun niitä käytetään peräkkäin, ensin 

mielikuvitus (ideat) ja sitten kritiikki (arviointi), saadaan aikaan jotakin uutta.  

 

 

”… jos ne ovat yhtä aikaa esillä, vahvuudet alkavat 

taistella keskenään ja tuhota toisiaan” 
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YKSINKERTAINEN STRESSITEORIA  
 

Tiedetään että stressaantunut ihminen ajattelee ja toimii eri tavalla kuin stressaantumaton. Tässä on 

esitetty yksi malli / teoria ilmiön ymmärtämiseksi. 

 

Stressin olemus 
 

Stressi on elimistön hälytystila, joka käynnistyy ns. stressireaktion kautta. Reaktion laukaisee yleensä joku 

pelko, vaaran tunne, joka voi olla kuviteltu tai todellinen. Stressireaktion ensisijainen tehtävä on nostaa 

ihmisen ”taisteluvalmiutta”. Se onnistuu lamauttamalla joitakin toimintoja ja suuntaamalla niistä 

vapautuva energia kehon suuriin lihaksiin. Tällainen energian keskittäminen ”taistelulihaksiin” on ollut, ja 

on joskus vieläkin, henkiin jäämisen kannalta mielekäs strategia.  

 

”Stressireaktion ensisijainen tehtävä on nostaa ihmisen 

”taisteluvalmiutta”. Se onnistuu lamauttamalla joitakin toimintoja 

ja suuntaamalla niistä vapautuva energia kehon suuriin lihaksiin.” 

 

Stressireaktiossa lamaantuvia toimintoja ovat mm. ruuansulatusjärjestelmä, immuniteettijärjestelmä ja 

psykologiset kontrollit. Tämän tarkastelun kannalta kiinnostavin on viimeinen eli psykologisten kontrollien 

tilapäinen heikkeneminen. Sen seurauksena ihminen alkaa ajatella ja käyttäytyä normaalista poikkeavalla 

tavalla. Mikäli stressi jatkuu useita päiviä tai viikkoja, vaarana on fyysinen tai psyykkinen sairastuminen, 

koska stressi vaikeuttaa nukkumista ja kehon puolustusjärjestelmä (immuniteettijärjestelmä) ei toimi 

kunnolla.  

 

Kaikki ajattelufunktiot käyttöön 
 

Taipumusteorian (MBTI) mukaan ihminen käyttää ajattelussaan normaalisti vain kahta kehittyneintä 

ajattelufunktiota. Esimerkiksi ESTJ:llä ne ovat T ja S. Vähemmän kehittyneiden funktioiden (3. ja 4.) 

osallistumista ajatteluun jarrutellaan sisäisillä kontrolleilla. Varsinkin neljäs funktio, jota myös 

stressifunktioksi kutsutaan, on tarkassa sisäisessä valvonnassa.  

Stressireaktio poistaa tilapäisesti osan kontrolleita ja tällöin myös 4. funktio alkaa vaikuttaa ajatteluun ja 

toimintaan entistä enemmän. ESTJ:n kohdalla tämä stressin esille nostava funktio on F eli tunne. Se ei ole 
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mitään kehittynyttä tunneälyä, vaan alkukantaista tunteiden purkamista, esimerkiksi voimakasta 

aggressiota tai epämääräistä pelkoa. Kun stressi hellittää, ajattelu- ja toimintatyyli palaa entiselleen.  

Edellä kuvattu ajattelu- ja toimintatyylin muuttuminen stressin vaikutuksesta ei koske vain joitakin 

ajattelutyylejä, esimerkiksi ESTJ:tä, vaan kaikkia ajattelutyylejä. Muutos on vain hieman erilainen. 

 

Kiltit muuttuvat tuhmiksi 
 

Toinen stressissä esiin nouseva ilmiö on ihmisen ”tuhman” ja ”ruman” puolen avautuminen. Ilman 

stressiä nämä puolet pysyvät piilossa, sisäisten kontrollien takana.  

Meissä ihmisissä on siis kaksi kerrosta:  

• ulkoiseen ympäristöön sopeutunut ”fiksu minä”  

• sen takana eräänlainen ”alkukantainen minä”, jonka stressi (tai alkoholi) voi herättää henkiin.  

Erityisen selvästi nämä kaksi kerrosta näkyvät ihmistyypeillä, joilla F on ajattelun ykkösfunktio eli ESFJ, 

ENFJ, ISFP ja INFP. Heillä T on ajattelun 4. eli stressifunktio. Tällaiset ihmiset ovat päällepäin miellyttäviä ja 

pehmeitä, mutta sisällä asuu sen vastakohta, suoraviivainen puoli. Stressireaktion laukeaminen saattaa 

nostaa sen esille.   

 

Ihminen ja auto 
 

Stressitilanteessa elimistömme toimii ylikierroksilla. Se on kuin auto, jonka turboahdin on aktivoitunut 

ohitusta varten. Lyhytkestoinen stressi, ylikierroksilla toimiminen, ei ole ollenkaan vaarallista. 
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Mikäli autolla ajetaan koko ajan turbo päällä, se kuluttaa moninkertaisen määrän polttoainetta eli 

energiaa. Lisäksi kone saattaa kuumentua ja leikata kiinni, jolloin edessä on kallis remontti. Samanlainen 

vaara uhkaa stressaantunutta ihmistä, joka ajaa itsensä loppuun turbo päällä. Tätä ilmiötä kutsutaan burn 

outiksi, loppuun palamiseksi. Siitä toipuminen voi viedä kuukausia, joskus jopa vuosia. Osa ei palaudu 

ollenkaan.  

Jokaisella ihmisellä on vakiovarusteenaan sisäinen turbo. Se on suurimman osan ajasta passiivisessa 

tilassa.  
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HYVÄN VUOROVAIKUTUKSEN MALLEJA 
 

Vuorovaikutuksessa on kaksi pääkanavaa: puhe ja kirjoittaminen. Ihmiset jakautuvat niiden käyttäjiksi 

luonnetyyppinsä mukaan: ekstrovertit suosivat puhetta ja introvertit kirjoittamista. Tämä voidaan selittää 

niin, että kumpikin pystyy näin käyttämään ajattelunsa kehittyneintä osatekijää. Ekstroverteillä tämä 

ajattelun kehittynein osatekijä (ajattelua dominoiva funktio) suuntautuu ulospäin, vuorovaikutukseen. 

Puhe on siihen luontevin väline. Sanotaankin, että ekstrovertit ajattelevat puhumalla. Introverteilla 

ajattelun kehittynein osatekijä suuntautuu sisälle. Tämä tekee introverteista parempia kuuntelijoita ja 

tarkkailijoita kuin puhujia. Kirjoittaminen sopii heille kommunikointimuodoksi paremmin, koska siinä he 

pystyvät harkitsemaan ja korjaamaan ajatuksiaan.  

 

Vuorovaikutuksen erityishaaste 
 

Kun ajattelua hallitsevat funktiot ovat sisällöltään ja tavoitteiltaan hyvin erilaisia, tämä johtaa siihen, että 

erilaiset ihmiset näkevät samassa tilanteessa aivan erilaisia ongelmia ja puhuvat toistensa ohi. Alla on 

pieni esimerkki. 

 

”erilaiset ihmiset näkevät samassa tilanteessa aivan 

erilaisia ongelmia ja puhuvat toistensa ohi” 

 

Olkoon henkilö A ajattelutyyliltään ESTJ ja henkilö B taas INFP. Millaisia ajatuksia kummankin päässä 

liikkuu esimerkiksi palaverissa? 

• ESTJ:n ajattelua hallitseva funktio on ekstrovertti T, joka on luonteeltaan asioita päättävää ja 

organisoiva. Hänen mielessään pyörivät palavereissa sellaiset kysymykset kuin: ”Mitä tehdään 

seuraavaksi?”, ”Millaisella aikataululla edetään?”, ”Kuka ottaa vastuun mistäkin tehtävästä?”, jne.  

• INFP:n ajattelua hallitseva funktio on introvertti F, joka ohjautuu voimakkaimmin omista arvoista 

ja tunteista. Hän tarvitsee vastauksia seuraavanlaisiin asioihin: ”Mikä ratkaisu olisi eettisesti 

paras?”, ”Hyväksyvätkö työntekijät tällaisen ratkaisun?”, ”Olenko itse sitoutunut tällaiseen 

ratkaisuun?”. 

Jos ESTJ on porukan johtaja ja alkaa käsitellä hänelle itselleen tärkeitä kysymyksiä, INFP:lle herää tunne, 

että hän on menossa asioiden edelle ja sivuuttamassa hänelle tärkeät kysymykset. Sama pätee myös 

toisinpäin: jos INFP on porukan johtaja ja hän alkaa käsitellä itselleen tärkeitä asioita. Silloin ESTJ:llä herää 

tunne, että aikaa menee ihan hukkaan, kun pomo nostaa esille tällaisia toisarvoisia kysymyksiä.  
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Miten fiksu vetäjä toimii? 
 

Fiksu vetäjä pyytää jokaista palaverin osallistujaa miettimään mitkä asiat pitää käsitellä ennen kuin 

lopullinen päätös tehdään. Kunkin kysymykset kerätään näkyville, priorisoidaan ja käsitellään (tähän on 

kehitetty mm. Opera-tekniikka). Näin erilaisten ajattelutyylien edustajat tulevat kuulluiksi.  

 

 

 

Valikoiva kuulo 
 

Tein vuosia sitten (1980-luvulla) pienen tutkimuksen, johon osallistui noin 10 henkeä. Yritin sen avulla 

selvittää mistä kuuntelumme valikoivuus johtuu. Yksi tutkimukseeni sisältyvä tehtävä kuului: ”Valitse 

työyhteisöstäsi 3 henkilöä, joita sinun on helppo kuunnella”. Tutkimukseen sisältyi myös tehtävä: ”Valitse 

työyhteisöstäsi 3 henkilöä, joita eniten arvostat”.  

Kun kävin kyselyn tuloksia läpi, havaitsin että lähes kaikista papereista löytyi kummastakin tehtävästä 

vähintään kaksi samaa nimeä. Se on tilastollisesti erittäin vahva näyttö kuuntelun ja arvostuksen välisestä 

yhteydestä. Vedinkin havainnostani sellaisen johtopäätöksen, että meidän on helpoin kuunnella ihmisiä, 

joita me arvostamme. Toistin tämän tutkimuksen pariin kertaan, suunnilleen samanlaisin tuloksin.  

Mistä tämä voisi johtua?  

En ole löytänyt ilmiölle mitään tieteellistä selitystä, mutta kun olen kertonut havainnostani, lähes kaikki 

hyväksyvät sen. Yksi teoria voisi olla seuraava: Arvostamamme ihmiset ovat meille eräänlaisia esikuvia, 

joiden kaltaiseksi haluaisimme tulla. Yksi keino siihen on kuunnella ja katsella tarkkaan mitä he sanovat ja 
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miten he toimivat. Hyvällä kuuntelulla saadaan siirrettyä itselle osa heidän viisaudestaan tai hyvistä 

toimintamalleistaan. 

 

Taitoharjoituksia 
 

Kehitin valmentajaurani aikana lukuisia vuorovaikutustaitojen harjoituksia. Niistä suurimman suosion 

saavutti seuraava yksinkertainen harjoitus, jota toistin valmennuksissa satoja kertoja. 

• Osallistujat jaettiin työpareiksi. Heidän tuli sopia, kumpi on A ja kumpi B. 

• B:tä pyydettiin valitsemaa joku oma harrastus tai joku itseä kiinnostava asia. 

• Sen jälkeen A:lle annettiin tehtäväksi haastatella B:tä tästä hänen valitsemastaan asiasta. 

o Aikaa haastattelun tekemiseen annoin 5 tai 7 minuuttia. Haastattelun aikana A sai vain 

KYSYÄ, KUUNNELLA ja KIRJATA asioita ylös. 

 

Kun haastattelu oli ohi, pyysin B:n roolissa olleita henkilöitä arvioimaan omaa tunnetilaa harjoituksen 

lopussa, asteikolla – 3  +3. Arvioiden keskiarvo oli lähes aina yli +2 eli erittäin positiivinen eli totesimme 

että tällainen toimintamalli (kolmen K:n malli) synnyttää ihmisissä positiivisen tunnetilan. Osallistujat 

olivat aina ihmeissään: ”Näin helppoako se on?”.  

”Seuraavaksi vaihdamme rooleja ja käsittelemme A:n valitsemaa asiaa, mutta erilaisella tyylillä. Kun A 

kertoo harrastuksestaan (tai valitsemastaan asiasta) B saa vain VÄITELLÄ, VÄHÄTELLÄ ja VÄÄRISTELLÄ A:n 

esille tuomia asioita. Aikaa annetaan 5 tai 7 minuuttia. 

Kun aika on kulunut, A:t arvioivat oman tunnetilansa. Se on lähes jokaisella äärimmäisen negatiivinen (-2 

tai -3). Päätän harjoituksen toteamukseen: ”Nyt teillä on muutamia käytännön toimintamalleja, K-tyyli ja 

V-tyyli, joilla voidaan tehokkaasti säädellä vuorovaikutuksen tunnetiloja, jotka ratkaisevat muiden 

ihmisten asenteen ja yhteistyöhalun.   

Tämän harjoituksen toimivuus perustuu siihen, että käyttämiemme toimintamallien ja tuloksen (eli 

toimintamme seurausten) välillä on aina suora yhteys. Jos tavoitteemme on parantaa vuorovaikutusta, 

meidän pitää parantaa ennen kaikkea omaa toimintamalliamme. Kysy-kuuntele-toimintamalli on 

eräänlainen vuorovaikutusmallien kuningas. Se on tavattoman helppo oppia, se sopii kaikkiin 

ajattelutyyleihin ja se synnyttää yhteistyökumppaneissa tunteen: ”Hän arvostaa minua.” 

 

”Kysy-kuuntele-toimintamalli on eräänlainen 

vuorovaikutusmallien kuningas.” 
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HENKILÖKEMIA  
 

Mikä saa ihmisen pitämään henkilöstä A ja inhoamaan henkilöä B? Tätä ilmiötä kutsutaan 

kansanomaisesti henkilökemiaksi. Mitkä asiat siihen vaikuttavat? 

Olen omissa ”tutkimuksissani” päätynyt lähinnä kolmeen tekijään. 

Ensimmäinen tekijä on ihmisten arvot eli mitä asioita kukin pitää elämässään tärkeinä ja oikeina. Kun 

henkilö x toimii arvojemme vastaisesti, mielemme reagoi siihen negatiivisesti. Tulemme ärtyneeksi ja 

yritämme saada x:n lopettamaan tuon väärän toimintatavan.  

Toinen kemiaan vaikuttava tekijä on luontaiset taipumukset, jotka ovat osa persoonaamme. On ihan 

tavallista, että ihminen pitää omia taipumuksiaan oikeina ja normaaleina ja niistä poikkeavia väärinä tai 

epänormaaleina. Myös taipumukset ovat luonteeltaan polaarinen järjestelmä eli nekin esiintyvät 

pareittain, tyyliin ekstrovertti ja introvertti.  

Kolmas henkilökemiaan vaikuttava tekijä on ihmisten välinen kokemushistoria. Henkilöön x voi liittyä sekä 

hyviä että huonoja tunnemuistoja. Tunnehistoriaa voidaan jälkeenpäin myös korjata, esimerkiksi 

pyytämällä anteeksi omaa huonoa käyttäytymistä tai käymällä läpi omia traumaattisia tunnemuistoja. 

Kokemushistoriamme on kerroksittaista. Ylimmässä kerroksessa ovat tuoreimmat muistot ja alimmassa 

lapsuutemme kokemukset. 
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Henkilökemian tutkiminen 
 

Olemme kehittäneet työvälineen, jolla kahden henkilön (A ja B) kemian laatua voidaan tutkia. Se antaa 

hyvät lähtökohdat tunnesuhteiden kehittämiselle. A:n ja B:n välillä on aina kaksi erilaista tunnesuhdetta: 

A:n suhde B:hen ja B:n suhde A:han. Joskus ne ovat luonteeltaan samanlaiset, joskus hyvinkin erilaiset. 

Arvojen tutkimisen teemme neljällä valintatehtävällä, joista kaksi ensimmäistä keskittyy arvojen 

henkilökohtaiseen priorisointiin ja kaksi jälkimmäistä omien ja kumppanin arvojen tunnistamiseen. Kun 

tämä on tehty, työkalu suorittaa arvojen samankaltaisuuden laskemisen. Maksimissaan tulos on 10 ja 

minimissään 0. Arvojen samankaltaisuus edistää henkilökemiaa ja erilaisuus nostaa helposti esille 

negatiivisia tunteita.  

Omien ja kumppanin taipumusten tunnistamiseen on kehitetty 3/8-tekniikka, joka tarkoittaa sitä että 

kahdeksasta lauseesta valitaan 3 henkilöä parhaiten kuvaavaa. Kahdeksan lauseen settejä on analyysissä 4 

kappaletta, yksi kullekin taipumusparille (E/I, S/N, T/F ja J/P). Ensin valitaan itseä parhaiten kuvaavat 

lauseet, 4 x 3 = 12 kappaletta ja sitten kumppania parhaiten kuvaavat lauseet. Jokainen saman lauseen 

valinta (itselle ja kumppanille) antaa yhden samankaltaisuuspisteen. Maksimissaan pisteitä voi kertyä 12. 

Parin kokemushistorian (karkea) kartoittaminen voidaan tehdä yksinkertaisella valintatehtävällä, jossa on 

6 vaihtoehtoa.  

• Valinta 0 tarkoittaa sitä, että henkilöllä A on vain negatiivisia (nöyryyttäviä, pelottavia, 

turhauttavia) tunnemuistoja henkilöstä B. 

• Valinta 10 tarkoittaa, että A:lla on vain positiivisia (kannustavia, iloisia, kiitollisia) tunnemuistoja 

B:stä. 

• Niiden välissä on 4 porrasta, joissa hyvät ja huonot kokemukset ovat sekoittuneet. 

 

Jos analyysin tekijä valitsee, vaikka portaan 2, se tarkoittaa että hänellä on pääsääntöisesti negatiivisia 

tunnekokemuksia arvioitavasta henkilöstä. Silloin niihin voidaan päästä analyysin purkuvaiheessa kiinni. 

Edellä kuvattujen analyysitehtävien avulla henkilön A tunnesuhde B:hen voidaan tiivistää yhteen 

tunnuslukuun, joka on välillä 0-100. Samalla tavalla saadaan B:n tunnesuhde A:han. Raporteista nähdään 

mistä korkeat (hyvät) ja matalat (huonot) pisteet tulevat. 

 

”Edellä kuvattujen analyysitehtävien avulla henkilön A tunnesuhde 

B:hen voidaan tiivistää yhteen tunnuslukuun, joka on välillä 0-100.” 

 

Kemian kehittäminen 
 

Ihmisten välistä tunnekemiaa on vaikea ymmärtää ja parantaa, jos ei tiedä millaisista tekijöistä se syntyy. 

Joidenkin ihmisten kohdalla suurin syy on arvomaailman erilaisuus, joiden toisten kohdalla taas 
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taipumusten erilaisuus ja kolmansien kohdalla joku hiertävä ja käsittelemätön loukkaus tai muu 

negatiivinen kokemus. 

Työkalu toimii niin, että kumpikin osapuoli tekee samanlaisen analyysin ja saa oman raporttinsa (noin 10 

sivua pitkä). Tietokone ei siirrä tietoja (valintoja) analyysistä toiseen, vaan tietojen siirto ja vertailu 

tapahtuvat vasta raporttien purkuvaiheessa.  

Kun analyysi ja sen purkaminen tehdään annettujen ohjeiden mukaan, henkilökemiassa tapahtuu aina 

positiivinen hyppy, jonka sisältö riippuu analyysien tuloksista. Työkalu mahdollistaa vanhojen 

tunnetraumojen purkamisen yksinkertaisin konstein.  

 

Analyysin käyttökohteet 
 

Tämä analyysi on hyödyllinen ennen kaikkea seuraaville kohderyhmille:  

• huonosta henkilökemiasta kärsiville työpareille ja 

• parisuhteessa eläville ihmisille 

Tavoitteena on parantaa kummankin kohderyhmän elämän laatua. 

 

 


