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LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin taustateoriaa

Analyysin tavoite

Analyysin ensisijainen tavoite on itsetuntemuksen lisääminen. Toissijainen tavoite on oppia 

ymmärtämään ja hyväksymään omaa ja muiden ihmisten erilaisuutta. 

Taipumus

Taipumus on aivoihin ohjelmoitunut automaattinen valinta, joka toistaa itseään. Taipumukset 

vapauttavat henkistä energiaamme tärkeimmille asioille. Automaattinen valinta voidaan tilapäisesti 

ohittaa ja toimia taipumustemme vastaisesti. 

Hyvän esimerkin taipumuksesta tarjoaa käsien ristiminen. Se tapahtuu aina samalla tavalla (sama 

peukalo jää päälle). Me voimme ristiä kätemme helposti myös toisin päin, mutta se tuntuu hyvin oudolta. 

Kun suuntaamme huomion pois käsien ristimisestä, se jatkuu vanhalla tyylillään.

Teorian ja työkalujen kehittäjiä

Miten LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi eroaa MBTI-analyysistä?

Suurin ero on analyysien valinnoissa: MBTI-analyysissä niitä on huomattavasti enemmän (noin 90 kpl) 

kuin LUONTAISET TAIPUMUKSET™ analyysissa (36 kpl). Tämä tekee LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -

analyysistä yli kaksi kertaa nopeamman. Toinen ero on valintojen rakenteessa: MBTI:ssä on kahden 

vaihtoehdon valintoja (A vai B) ja LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysissa viiden vaihtoehdon (Selvästi 

A, Lievästi A, En osaa erottaa, Lievästi B, Selvästi B) valintoja. 

Mitä yhteistä on LUONTAISET TAIPUMUKSET™ analyysissa ja MBTI:ssä?

Tärkein malleja yhdistävä tekijä on sama taustateoria, jonka ydinkohtia on jäljempänä kuvattu. Toinen 

yhdistävä tekijä on taipumusulottuvuuksien kirjaintunnukset (E/I, S/N, T/F, J/P). Ne ovat kummassakin 

mallissa samat. Lisäksi analyysit antavat saman tuloksen noin 90 %:n varmuudella. 

Suurin vaikutus taipumusanalyysien syntyyn on ollut sveitsiläisellä 

psykiatrilla Carl Gustav Jungilla, joka julkaisi teoriansa ajattelutyyleistä 

1920-luvulla. Toinen suuri vaikuttaja on ollut amerikkalainen työpari 

Katharine Briggs ja Isabel Briggs Myers (äiti ja tytär), jotka 

kansantajuistivat Jungin teoriaa ja kehittivät ensimmäisen työkalun 

(MBTI-indikaattorin) ajattelutyylien tunnistamiseen. LUONTAISET 

TAIPUMUKSET™ -analyysi on suomalainen versio MBTI-indikaattorista. 

Sen kehitystyötä on johtanut FM Kari Helin.  
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Ajattelutyyli ja toimintatyyli

Ajattelutyyli on MBTI-teorian mukaan synnynnäinen eli osa persoonaamme. Siksi sitä on vaikea muuttaa 

tai ”kehittää”. Toimintatyyli on monien tekijöiden yhteisvaikutusta, ajattelutyyli on vain yksi siihen 

vaikuttava asia. Muita tekijöitä ovat mm. roolit, joita me työpaikalla ja työ ulkopuolella hoidamme, sekä 

ympäristöstä meihin kohdistuvat odotukset. 

Suuri osa työelämässä käytettävistä erilaisuusanalyyseistä, esimerkkinä DiSC, Thomas ja Insights 

Discovery, jäsentävät ihmisten toimintatyylejä (työtyylit). Niissä on selvästi erilainen (yksinkertaisempi) 

taustateoria kuin ajattelutyylianalyyseissä.

Sisäinen ja ulkoinen maailma

Ajattelutyylimalleille (MBTI, LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi) tunnusomainen piirre on sisäisen ja 

ulkoisen maailman välinen vuorovaikutus. Toimintatyylimalleissa tällaista ulottuvuutta ei ole, eikä tarvita, 

koska toiminta tapahtuu ulkoisessa maailmassa. Jos asiaa hieman yksinkertaistaa, sisäinen maailma on 

meidän menneisyytemme (kokemuksemme, tietomme, taitomme) ja tulevaisuutemme (tavoitteemme, 

toiveemme, unelmamme) ja ulkoinen maailma on nykyhetkemme, joka meille aistiemme kautta 

avautuu. Ajattelu on sisäisen ja ulkoisen maailmamme välistä vuorovaikutusta. 

Ajattelun funktiot

Funktioiden järjestys

Ajatteluun osallistuvat funktiot eivät kilpaile keskenään, vaan niillä on alusta pitäen tiukka sisäinen 

järjestys, joka ei muutu elämän aikana. Alla on malliksi kaksi funktioiden järjestyssääntöä:

Jos hallitseva ajattelufunktio suuntautuu ulkoisen maailmaan, niin toiseksi hallitsevin funktio suuntautuu 

sisäiseen maailmaan – ja päinvastoin.

Jos hallitseva ajattelufunktio on luonteeltaan informaatiota hankkiva (S tai N), niin toiseksi hallitsevin on 

johtopäätöksiä tekevä (T tai F) – ja päinvastoin.

Ajattelu on Jungin mukaan tiedon hankintaa ja johtopäätösten tekemistä. 

Hän jakoi tiedon kahteen päätyyppiin: tosiasiat (jotka voidaan aisteilla 

todentaa) ja kuvitelmat (joita mielikuvituksemme synnyttää). Ensimmäistä 

toimintaa Jung merkitsi tunnuksella S (Sensing) ja jälkimmäistä tunnuksella 

N (iNtuition).

Johtopäätöksiä ihmiset tekevät kahdella eri tavalla: loogisesti päättelemällä 

(T = Thinking) ja arvottamalla (F = Feeling). Näitä neljää ajatteluun 

osallistuvaa tekijää (S, N, T, F) Jung kutsui ajattelun funktioiksi.  
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Asenneulottuvuudet

MBTI-mallissa on kaksi ulottuvuutta, joita kutsutaan asenteiksi.

E/I-ulottuvuusparin avulla merkitään voimakkaimman ajattelufunktion suunta. E tarkoittaa, että 

voimakkain ajattelufunktio suuntautuu ulospäin ja I että se suuntautuu sisälle päin.

J/P-ulottuvuuden avulla merkitään meidän ulkoinen elämäntyylimme. J tarkoittaa, että se on 

järjestelmällinen ja P että se on spontaani. 

Ajattelutyylin merkkaaminen

Erilaisia ajattelutyylejä on MBTI-mallissa 16 kappaletta. Ne merkataan neljällä kirjaimella, tyyliin ESTJ. 

Ensimmäinen kirjain (E tai I) kertoo hallitsevan ajattelufunktion suunnan. E = ulos, I = sisälle. 

Toinen kirjain (S tai N) kertoo, kumpaa informaatiotyyppiä henkilö suosii. S = aistit, N = intuitio.

Kolmas kirjain kertoo, kumpaa valintatapaa henkilö suosii. T = loogista päättelyä, F = arvottamista.

Neljäs kirjain (J tai P) kertoo ihmisen ulkoisen elämäntyylin. J = järjestelmällinen, P = spontaani.

Hallitsevan ajattelufunktion tunnistamien

Ajattelua hallitseva funktio ei näy suoraan tyypin tunnuksesta, esimerkiksi ESTJ. Se on kuitenkin 

jompikumpi kahdesta keskimmäisestä kirjaimesta eli S tai T. Se pitää päätellä ulkoisen elämän tyylin 

(J tai P) ja vahvimman funktion suunnan (E tai I) avulla. 

Koska hallitsevan funktion määrittelyssä on kaksi päättelysääntöä, niiden yhdistäminen ottaa oman 

aikansa ja sitä pitää muutama kerta harjoitella. 

Ajattelutyylit

Ajattelutyylit ovat ajattelufunktioiden yhdistelmiä. Esimerkiksi NF-yhdistelmää kutsutaan MBTI-teoriassa 

Idealistiksi ja ST-yhdistelmää Realistiksi (SF on Humanisti ja NT on Rationalisti). Miten joku 

taipumustyyppi ajattelee, avautuu kunnolla kuitenkin vasta sitten kun ymmärtää millaisia ovat 

ajattelufunktioiden sisäiset ja ulkoiset muodot. Esimerkiksi ENFP ja INFJ ovat ajattelutyyliltään hyvin 

erilaisia, vaikka kummassakin ajattelutyylissä on sama yhdistelmä NF.

Ensimmäisessä vaiheessa riittää kun opimme ymmärtämään taipumusparien, esimerkiksi ekstrovertin ja 

introvertin tai T-taipumuksen ja F-taipumuksen eroja. Sen jälkeen meille alkaa avautua ihan uudenlainen 

maailma itsemme ja yhteistyökumppaneidemme ymmärtämiseen. 

Stressiajattelu

Stressitilanteissa, varsinkin niiden pitkittyessä ajattelutyylimme saattaa muuttua hyvinkin paljon. 

Normaalisti itsensä hyvin hallitsevalle ihmiselle saattaa tulla pitkittyneen stressin seurauksena 

spontaaneja raivokohtauksia ja normaalisti järkevälle ihmiselle lapsellisia kuvitelmia. Tämä johtuu siitä, 

että hallitsevat ajattelufunktiomme saattavat ylirasittua ja alemmat ajattelufunktiomme alkavat ohjata 

meitä. Kun stressi hellittää, ajattelumme muuttuu meille normaaliksi.


