
Kyky ajatella ei ole sidoksissa aikaan, kulttuuriin 
tai tiettyyn teoriaan. Eikä yleissivistyksessä ole 
kyse siitä, mitä pitäisi lukea ja opiskella, vaan 

tiedoista ja taidoista, joita ihminen elämässään 
ja nyky-yhteiskunnassa tarvitsee. 

”Toisten erilaisuuden ja erilaisen 
ajattelun ymmärtäminen tulisi 
ehdottomasti olla osa sivistystä.

Jaakko Hintikka (1929-2015), 
loogikko ja käytännöllisen 
filosofian professori, jota 

pidetään yhtenä maailman 
merkittävimmistä filosofeista. 

Suomen kansainvälisesti 
tunnetuin tutkija.

Ihmisellä on synnynnäinen kyky tarkastella asioita eri näkökulmista, mutta 
usein tämä menetetään kun ajattelu kapenee ja halutaan olla oikeassa. 

Asuin 30 vuotta ulkomailla ja Suomeen palattuani olen ollut todella 
pettynyt  näkemyksen puutteeseen suomalaisessa yliopistomaailmassa.”



http://www.egoswot.com



Esimerkki suuntaa antavasta 
tuloksesta, joka kertoo paljon, 
mutta ei ehdotonta totuutta, 
koska sitä ei ole olemassa. 

Persoonallisuutta ei voida mitat 
absoluuttisesti, koska se on 
tunteenomainen kokonaisuus, 
johon vaikuttavat mm. 
temperamentti, kasvatus, 
ympäristö ja tilanne. 

Maailmassa ei ole yhtenäistä 
käsitystä ja määritelmää mitä 
sanalla persoonallisuus 
tarkoitetaan.

Psykologian professori Liisa Kelti-Kangas 
Järvinen: persoonallisuus = temperamentti 
+ kasvatus



Luova (ideointi)
Innostuva, innostava
Aktiivinen, nopea
Tekee aloitteita
Ottaa riskejä
Hyvä soveltaja
Avoin
Haasteellinen
Huumorintajuinen
Keskittyy yleislinjoihin

Hutilus, huolimaton
Lyhytjänteinen
Pinnallinen
Suurpiirteinen
Kärsimätön
Itsekeskeinen
Ei osaa kuunnella
Voimakkaat 
mielipiteet
Subjektiivinen

IDEA- 
TYYPPI++



Arvostaa ihmissuhteita
Inhimillinen
Avulias, miellyttävä
Herkkä
Empaattinen
Kärsivällinen
Hyvä kuuntelija
Huomioi muut
Helppo lähestyä
Keskittyy ihmissuhteisiin

Lepsu, pehmeä
Epäitsenäinen
Passiivinen
Tunteilija
Ei osaa sanoa ”ei”
Arka, alistuja
Ristiriitatilanteet
tuottavat ongelmia
Helppo johdatella

++ SOSIAALINEN  
TYYPPI



Tarkka, täsmällinen
Asiallinen
Järjestelmällinen
Määrätietoinen
Tulostietoinen
Hallitseva
Itsenäinen
Kurinalainen
Tehokas
Keskittyy tavoitteisiin

Ei ota huomioon 
ihmistä
Kaavoihin 
kangistunut
Jääräpäinen
Suvaitsematon
Tosikko
Varautunut
Virallinen
Vaikea lähestyä
”Jyrääjä”

PÄÄTTÄJÄ- 
TYYPPI++



Luova (kehittäminen)
Huolellinen
Perusteellinen
Johdonmukainen
Pitkäjänteinen
Hyvä suunnittelija
Työn laatu korkea
Tekee kysymyksiä
Harkittua toimintaa
Keskittyy yksityiskohtiin

Hidas
Jahkailija
Pyrkii täydellisyyteen
Unohtuu 
yksityiskohtiin
Huono 
päätöksentekijä
Pitkästyttävä
Ei ota riskejä
Omissa ajatuksissaan
Jatkuva vertailija

TUTKIJA- 
TYYPPI

Idea

Tutkija

LUOVUUS

++



Kuva kirjasta: 
”Idiootit 

ympärilläni - 
kuinka ymmärtää 
muita ja itseään”

Samaa mallia ovat 
vuosia sitten 
tarjonneet:

Insights ja

Tony Dunderfeltin 
kirja: 

“Henkilökemia”



”Idiootit ympärilläni - kuinka ymmärtää muita ja itseään”



Ekspressiiviset Hyväntahtoiset

Vauhdittajat Analyyttiset

RASTOR

Hallitseva Mukautuva

Ihmiskeskeinen

Asiakeskeinen



Hallitseva

Epämuodollinen

Muodollinen

Mukautuva



SUUNNITTELIJA
Analyzer
• looginen ja systemaattinen
• perusteellinen
• keskittyy tosiasioihin
• toimii, kun ratkaisu on selvä

KÄYNNISTÄJÄ
Driver
• suorapuheinen
• päättää nopeasti
• ottaa vastuun
• tuloshakuinen

INNOSTAJA
Promotor
• liikkeellelähtijä, vaikuttaja
• visionääri, uuden luoja
• avoin ja spontaani

RAKENTAJA
Supporter
• yhteistyöhaluinen
• hienotunteinen
• kannustava ja tukeva
• lojaali ja kärsivällinen

Käyttäytymisen mukaiset ihmistyypit
                 Via Group Oy

Ihmiskeskeinen

Asiakeskeinen

HallitsevaMukautuva

IDEATYYPPISOSIAALINEN TYYPPI

PÄÄTTÄJÄTYYPPITUTKIJATYYPPI



* PRAGMAATIKKO 
    Ideatyyppi toimii mieluummin kuin analysoi ja teoretisoi.  

* IDEALISTI 
    Sosiaalinen tyyppi pyrkii sovittelemaan eriäviä mielipiteitä.  

* REALISTI 
    Päättäjätyyppi ei näe paljon tarvetta synteesiin, analyysiin eikä  
    kompromissien tekoon, koska hänen mielestään kaikkien pitää  
    tajuta selvät tosiasiat. 

* ANALYYTIKKO 
    Tutkijatyyppi korostaa rationaalisia ongelmanratkaisuprosesseja.  

TUNNUSOMAISTA ERI TYYPEILLE

Psykologiasta



SININEN

MELANKOLINEN

Perfektionisti & 
Tarkkailija

VIHREÄ

FLEGMAATTINEN

Auttaja &  
Sovittelija

PUNAINEN

KOLEERINEN

Menestyjä & 
Itsevarma

KELTAINEN

SANGVIININEN

Romantikko & 
Seikkailija

Insights ja Tony Dunderfelt: “Henkilökemia”

Steinerkoulu
Myers Briggs Type Indicator



Extravert

Introvert

Intuitor Feeler

Sensor

Judger

Thinker

Perceiver

Myers-Briggs tyyppi-indikaattori
Myers-Briggs indikaattori perustuu Carl-Jungin teorioihin psykologisista 
tyypeistä. Näiden tyyppien mukaan persoonalle annetaan paikka neljällä 
perusakselilla, joiden kombinaationa saadaan 16 erilaista tyyyliä (kun vain 
ääriarvot otetaan huomioon).



Introvert:    pohdiskelee asioita, keskittyy sisäiseen maailmaan  
Extravert:   kokeilee asioita, keskittyy ulkopuoliseen ja ihmisten maailmaan

Intuitor:      hyvä mielikuvitus, keskittyy merkityksiin ja mahdollisuuksiin 
Sensor:        käytännöllinen, detalji-orientoitunut,  

       keskittyy faktoihin ja menetelmiin

Thinker:      skeptinen, tekee päätöksiä perustuen  
                     logiikkaan ja sääntöihin 
Feeler:        arvostava, tekee päätöksiä perustuen 

       humanistiseen ja omakohtaiseen harkintaan 
      

Judger:        tekee päätelmiä jo vähäisen tiedon perusteella, toisaalta tekee  
       ja noudattaa työjärjestyksiä 

Perceiver:   mukautuu muuttuviin olosuhteisiin, ei tee nopeita päätelmiä  
       vaan hankkii lisää tietoa ja kokemusta

Extravert

Introvert

Intuitor Feeler

Sensor

Judger

Thinker

Perceiver

Myers-Briggs tyyppi-indikaattori



Psykologi H. 
Majuri: 

”Ihminen ei ole yksi 
vaan hän on monta. 

Olemme 
psyyketynnyri, 

kokoelma täynnä 
erilaista 

henkilötavaraa.”

Roolijohtaminen

Sydän      Tähti

Ratas       Mylly



IHMISEN NELJÄ ERI OLEMUSTA
Dynaaminen feminiininen Staattinen feminiininen

Dynaaminen maskuliininen Staattinen maskuliininen

Androgyyni -ajattelu/teoria: 
jokaisella ihmisellä on maskuliininen ja feminiininen puoli. 

+ Saa aikaan muutoksia
+ Spontaani ja leikkisä
+ Avautuu sisäiselle 
   maailmalle
+ Intuitio, tunteet, mieli-
   kuvitus ja unet tärkeitä
+ Kulkee kohti   
   kokonaisuutta

- Kaoottinen, hullu,  
  epätoivoinen
- Etsii itsetarkoi-
  tuksellisesti uusia    
  kokemuksia
- Antautuu   
  kiusauksiin

+ Turvallinen, suojaava,  
   sisäänsä sulkeva
+ Hyväksyy ehdoitta  
+ Myötätuntoinen ja  
   anteeksiantava
+ Edustaa eheyttä ja  
   kokonaisuutta
+ Elää nykyhetkessä
+ Ajattelee yhteistä etua
+ Kannustaa kasvuun

- Imee sisäänsä
- Aiheuttaa tukah- 
  duttavaa riippu- 
  vuutta
- Ei salli erillisyyttä  
  eikä lähtöä pois  
  ryhmästä

+ Luottaa omaan  
   voimaan
+ Aloitteellinen
+ Suuntautuu  
   tavoitteisiin
+ Itsetietoinen
+ Pyrkii joksikin

- Dominoiva despootti
- Narsistinen itsensä  
   korostaja
- Yksinäinen ja rakkau- 
  deton sielu
- Korostaa välinearvoja
- Tukahduttaa luovuuden
   ja elämänvoiman

+ Ennustettava ja luotettava
+ Kykenee asettamaan
   rajoja itselle ja toisille
+ Järjestys, säännöt ja
   roolit tärkeitä
+ Sopeutuu osaksi 
   yhteiskuntaa
+ Järki, logiikka, tiede ja 
   objektiivinen totuus arvossa

- Hierarkkinen
   sosiaalinen
   organisaatio


