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Johdanto 
 
 
Mihin katosi oikeus luonteeseen? Kävikö niin, että koulukasvatuksen tieteellistyessä kasvatustieteilijät 
kiinnostuivat enemmän tiedon luonteesta kuin ihmisluonteen kasvatuksesta. Opetussuunnitelmista 
häivytettiin ihmisihanteelliset tavoitteet ja koko luonteen käsite. Tämän seurauksena nihilismille annettiin 
tilaa. Tietoteoreettinen nihilismi kieltää totuuden tietämisen mahdollisuudenkin, arvoteoreettinen 
nihilismi, eli arvonihilismi, kieltää moraalisten arvojen, arvostusten tai normien pätevyyden tai 
mahdollisuuden. Poliittinen nihilismi torjuu vallitsevan yhteiskuntajärjestyksenkin täydellisesti. Nyt 
tiedämme, että tilan antaminen nihilismille oli virhe. Vaikka ihminen olisi millainen tiedollinen nero 
tahansa, toisten osoittama kunnioitus on kuitenkin hänen luonteensa varassa. Nyky-yhteiskunta on 
nollaihanteellinen yhteiskunta; se on kaiken suvaitsevuuden ja luonteettomuuden vahingoittama. Joka 
päivä saamme lukea mediasta, miten hyveistä ja vahvuuksista vapaat luonteettomat lapset käyttäytyvät tai 
miten ”vanhemmuus on hukassa”, kun vanhemmilla ei ole kasvatuksellista päämäärää, johon tukeutuisivat. 
 
Syvien vahvuuksien koulun teoreettinen viitekehys rakentuu positiiviseen psykologiaan, (Martin Seligman & 
Chris Peterson 2004 et.al.) sekä voimaantumisen teoriaan (Siitonen 1999, Räsänen 2004, 2010 et. al.). 
Lähtökohtaisesti se perustuu hyveisiin ja vahvuuksiin, joita vanhemmat toivovat lapsilleen kaikkialla 
maailmassa missä tahansa inhimillisessä kulttuurissa. Näiden hyveiden ja vahvuuksien luettelon 
käytännöllinen arvo perustuu siihen, että se luo viitekehyksen, jonka puitteissa on mahdollista jäsentää 
täsmällisemmin luonteenvahvuudet. (Jonathan Haidt 2011). 
Syvien vahvuuksien koulu -pilotin seitsemässä koulussa tekemämme kuudesluokkalaisten lasten, heidän 
vanhempain iltoihin osallistuneiden vanhempiensa ja koulujen opettajien hyveiden ja vahvuuksien 
itsearvioinnit havahduttivat näkemään, miten hyve-luonne-eettinen katoavuus on toteutunut ns. 
opetussuunnitelmien uudistamisen ja ihmis- ja oppimiskäsitysten myötä. Niin lapset, vanhemmat kuin 
opettajatkin näyttävät hyväksyneen kulloiseenkin yhteiskunnalliseen virtaukseen nousseen kasvatuksellisen 
linjan: ”Lähestymistapani ei opeta lapsille mitä tehdä ja mitä olla tekemättä ja miksi. Pikemminkin se 
opettaa heitä ajattelemaan siten, että he voivat itse päättää, mitä tehdä ja mitä olla tekemättä ja miksi.” 
Suora lainaus on Jonathan Haidtin kirjasta Onnellisuushypoteesi.  Haidt, joka kuuluu ”Maailmanlaajuiset 
ajattelijat” joukkoon, sanoo, että muutos luonne-etiikasta pulmaetiikkaan oli virhe. 
 
Globaali lapsi tarvitsee turvakseen universaalit hyveisiin ja vahvuuksiin kiinnittyneet luonteenpiirteet 
kasvaakseen täyteen mittaansa. Näihin kuuluu: tiedolliset ja viisauteen liittyvät luonteen vahvuudet (kyky 
kiinnostua, avoimuus ideoille, kriittisyys, arvostelukyky, näkökulmien vaihtokyky), rohkeus (urhoollisuus, 
kestävyys, aitous, kantti, integriteetti, innostuneisuus, vitaliteetti), inhimillisyys (välittävyys, anteliaisuus, 
rakkaudellisuus, ”kiva, mahtava tyyppi”), kohtuullisuus (harkitsevuus, nöyryys, vaatimattomuus, itsehillintä, 
armollisuus), oikeudenmukaisuus (sosiaalinen vastuullisuus, yhteistyökyky, reiluus, johtajuus) ja henkisyys 
eli transsendenssi (toiveikkuus, tarkoituksen ja merkityksellisen kokemiskyky, kauneuden ja 
erinomaisuuden kunnioituskyky, kiitollisuus, huumori, henkisyys). (Universaalit luonteen hyveet Peterson & 
Seligman, eds. Character Strenghts and Virtues: A Handbook and Classification, 2004). Ihmisen henkiseen 
rakenteeseen ja luonteenpiirteisiin sisältyy aidosti pyrkimys tietämättömyyden, tarkoituksettomuuden, 
taitamattomuuden ja voimattomuuden voittamiseen.  
 
Tämä opas on syntynyt Syvien vahvuuksien koulu- ja Kasvuyhteisöllisyyskoulun indikaattorit-hankkeiden 
aikana. Pilottikouluissa, joita on parikymmentä, opettajien koulutusten, vanhempien iltojen ja lasten 
vahvuuskartoitusten perusteella voimme sanoa, että luonteen perusteiden tunteminen on hukassa. Se on 
murheellista, koska uuden opetussuunnitelman soveltaminen tarvitsee turvakseen luonteen olemuksen 
perusteiden tuntemisen. 
Luonteeseen ja elämäntehtäväämme liittyvät asiat pysyvät pisimpään muistissamme ja niistä muodostuu 
selkäranka tekemisellemme. Henkisessä mielessä juuri tämän viimeisen vaiheen syvä ymmärtäminen ja 
harjaannuttaminen on kaikkein tärkeintä. Goethen sanojen mukaan yksinkertaisesta ajatuksesta lähtee 
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kauaskantoiset seuraukset: ”Kylvä ajatus, niität sanoja; kylvä sanoja, niität tekoja: kylvä tekoja, niität tapoja; 
kylvä tapoja, niität luonteen; kylvä luonne, niität kohtalon; kylvä kohtalo, niität elämän.” 
 
Järvenpäässä luonnon laskeutuessa syksyyn 2016 
 
Juhani Räsänen 
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I Luonne omistuksellisuutena 

 
Sanan luonne etymologia juontuu kuitenkin kreikan sanasta χαρακτήρ, joka tarkoittaa kaiverrusta, 
´kharatto´eli kaivertaa. Luonne on siis ikään kuin kaiverrettu ihmiseen, kasvatuksen ja kokemuksen kautta 
muodostunut pysyvä piirteiden kokonaisuus. Luonne on sielunelämän perusominaisuukien kokonaisuus, 
karakteri, yksilön kaikkien kehittyneiden ja kehittymättä jääneiden luontumusten kokonaisuus; 
suppeammassa merkityksessä erotukseksi temperamentista  yksilön omalaatuisuus hänen toimintaansa ja 
tahtoansa ajatellen. Se on merkki, joka on kaiverrettu;  se on omistuskirjoitus, piirre, tyyli, omistus. Luonne 
on siis luonteeltaan omistuksellinen.  Niinpä niistä suhteista, jotka ovat ominaisia meille yksilöinä suhteessa 
toisiin yksilöihin, on tarkoituksenmukaista käyttää nimitystä luonne. 
 
Suomen sana luonne tulee sanasta luonto, joka puolestaan tulee kantasanasta ´luoda´, eli aiheuttaa, 
saada aikaan, panna alulle, josta on muitakin johdannaisia, kuten luoja, luomus, luomi, loimi ja luotin. 
Käsitteenä luonteella tarkoitetaan nykyään tavallisesti persoonallisuuden pysyvimpiä tai arvostetuimpia 
piirteitä. Luonne on enemmän energiaa kuin käyttäytymistä ja se vaatii ymmärrystä, voimaa ja tahtoa sekä 
pitkäjänteisyyttä. Luonne on käyttäytymistä, jonka itse on hyväksynyt. Luonnetta voidaan muokata 
harjoittamalla moraalisesti hyviä tottumuksia, hyveitä. 
 
Hyveet ovat mielen, tahdon ja sydämen ominaisuuksia, joista luonteen vahvuus ja persoonan tasapainoi-
suus löytävät lähteensä. Se mikä kullekin luonnetyypille on helppoa ja mieluisaa voi olla niin itsestään 
selvää, ettei sitä tule edes ajatelleeksi vahvuutena. Siksi useimmista voi tuntua, että ei oikein saa itsestään 
irti koko potentiaaliaan. Vahvuus nousee esiin vaikeuksia kohdatessa. 
Luonne on siis ikään kuin kaiverrettu ihmiseen, kokemuksen kautta muodostunut pysyvä piirteiden 
kokonaisuus. Luonne on se erityisjärjestys, johon ihmisen energiat ovat asettuneet hänen tavoitellessaan 
päämääriään. Se säätelee hänen toimintansa näiden päämäärien mukaan, ja me sanomme ihmisen 
toimivan ”vaistomaisesti”, kun hän käyttäytyy luonteensa edellyttämällä tavalla. Herakleitoksen mukaan 
luonne on ihmisen kohtalo. Psyykkinen yleisenergia muuntuu psykososiaaliseksi erityisenergiaksi juuri 
sosiaaliluonteen välityksellä. (E. Fromm 1932, 1941, 1947, 1970.) Luonteen hyveet ovat lähellä sitä, mitä 
kutsuisimme hyveiksi nykyäänkin. Aristoteles luettelee luonteen hyveinä rohkeuden, kohtuullisuuden, 
anteliaisuuden (kohtuullisuus rahan antamisessa ja ottamisessa), suurisieluisuuden (oikea suhtautuminen 
vaurauteen ja valtaan), ylpeyden (sen vaatiminen, mikä kuuluu itselle), maltillisuuden (kohtuullisuus 
suhteessa vihaan), miellyttävyyden, totuudellisuuden ja nokkeluuden.  
 

 
 

Kuvio: Hyveiden ja vahvuuksien valinnan vapauden malli 
(Soveltaen Stephen R. Covey 2006, Räsänen 2013) 
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Luonnetta voidaan muokata harjoittamalla moraalisesti hyviä tottumuksia, hyveitä. Havardin mukaan 
hyveet ovat mielen, tahdon ja sydämen ominaisuuksia, joista luonteen vahvuus ja persoonan 
tasapainoisuus löytävät lähteensä. Luonteella kuvataan yksityisen persoonallisuuden erikoislaatua, 
sitä mikä erottaa hänet muista persoonallisuuksista. Persoonallisuus on luonteenkasvatuksen avulla 
jalostettu yksilöllisyys, henkilöllisyys tämän sanan syvällisessä merkityksessä. Luonne on yksilön 
sielullinen omalaatuisuus, yksilön viettien, taipumusten, tunteiden ja tahtotoimintojen määräämä, 
tavallisesti kasvatuksen, ympäristövaikutusten ja harrastusten kehittämä. Frank Outlaw on sanonut: 
”Tarkkaile ajatuksiasi; niistä tulee sanoja. Tarkkaile sanojasi; niistä tulee tekoja. Tarkkaile tekojasi; niistä 
tulee tapoja. Tarkkaile tapojasi; niistä tulee luonne. Tarkkaile luonnettasi; siitä tulee kohtalosi.” 
Herakleitos piti luonnetta ihmisen kohtalona. Hän kirjoitti myös: ”Sinä et pysty löytämään sielun alkua 
tai loppua, vaikka menisit kuinka pitkälle tahansa: niin syvä on sielun laki.” Luonteenpiirteet nostavat 
esiin tyyppejä, jotka eroavat toistaan. Luonteeseen kuuluu sekä pään että sydämen ominaisuudet 
ja se on ihmisen psyykkinen sormenjälki. Luonteen psykoanalyyttinen tutkiminen on nostanut 
esiin ulottuvuuden, jossa on keskitytty tutkimaan ystävällisiä, usein alitajuisia, suhteellisen pysyviä 
tunteita, jotka sen mitä ihminen pitää tyydyttävänä tai epätyydyttävänä, mihin hän perustaa suhteensa 
omaan itseensä ja muihin. Syvyyspsykologista luonteen tutkimusta täydensi Eric Fromm, joka 
kuvaa luonteen sen perusteella, miten yksityinen ihminen täyttää sellaiset hengissä pysymisen tarpeet 
kuten ravinnon hankkimisen, suojan ja turvallisuuden ja eksistentiaaliset tarpeet, kuten elämän 
viitekehyksen luomisen, kiintymyksen, yhteenkuuluvuuden, yhtenäisyyden tunteen, kiintymyksen ja 
myötätunnon. Näitä tarpeita voidaan täyttää erilaisin luonteenomaisin tavoin, jotka vaikuttavat 
oppimiseen, luovaan kehittymiseen ja eheyteen, tai psyykkiseen ristiriitaan ja psykopatologiaan. Frommin 
sosiaalipsykoanalyyttisen teorian mukaan luonteen ytimeen kuuluvat tavat, joilla nämä tarpeet 
töytetään asioiden, muiden ihmisten, luovan ilmaisun ja merkityksen kokemisen osalta. Luonnetta ei 
voi määritellä pelkästään järjestelmänä tai tunne-elämän pyrkimyksenä; molempia tarvitaan. Ihminen 
on kuitenkin vaikeuksissa, jos nämä kaksi aluetta ovat ristiriidassa toistensa kanssa. 
 
Luonne on käsitteenä vanhempi kuin persoonallisuus, joka on peräisin roomalaisilta. Luonne tarkoittaa 
jollekin asialle tai ilmiölle ominaisia merkittäviä toiminnallisia piirteitä, jotka pysyvät eri tilanteissa. Usein 
luonteella tarkoitetaan tietoisen tai tuntevan olennon, kuten ihmisen tai eläimen käytöksen ja mielentilan 
yksilöllisiä piirteitä. Luonteen vahvuudet ovat perusta elinikäisen terveyden (koherenssi) ylläpitämiselle. 
Tutkimuksellisesti voidaan osoittaa, että luonteen vahvuuksilla on voimaantumiseen vaikuttava tehtävä. 
 
Ne tavat, miten olemme ja toimimme, kuvastavat luonnettamme. Luonne ei kuitenkaan ole ihmisen 
syvin olemus, hänen todellinen itsensä. Luonne kehittyy alun perin suojelemaan ihmistä ulkomaailman 
aiheuttamilta turhautumisilta ja tasapainottamaan ympäristön vaatimusten ja sisäisten viettitarpeiden 
välistä ristiriitaa. Luonteemme näkyy mielenliikkeissä, asenteissa, ajattelussa, tunteissa ja kaikessa 
käyttäytymisessämme. Se ilmenee myös kehomme asennoissa, liikkeissä ja liikkumattomuudessa. Luonteen 
ilmeneminen on olemukseltaan kokonaisvaltaista. 

II Luonteen kehitys 
 
Luonne on konatiivinen; se viittaa ihmisen tahtoon, tahtopuoleen, hyvään tahtoon. Se on ajattelu-
,toiminta- ja suhtautumistapa todellisuuteen. Luonteen ilmenemisessä oma-aloitteisuus ja omavastuisuus 
on keskeistä ("itsensä johtamista"). Luonne on voimakkaasti tahto- ja tunnetekijöiden ohjaama elämäntapa, 
jossa taloudellinen menestys ja riskit ovat myös sidoksissa osaamiseen ja kyvykkyyteen. Luonne 
persoonallisuuden tasolla on synnynnäisen ja opitun yhteisvaikutusta, kuten ihmisen persoonallisuus ja 
älykkyys yleisemminkin. Luonne on sekä luovuutta että uutteruutta, se on jatkuvassa testissä 
kanssakäymisessä toisten ihmisten kanssa. Jokaisella on yhdistelmä henkilökohtaisia, sosiaalisia ja 
ryhmäpohjaisia luonteenpiirteitä. (Ron Kurtus 2007.) Luonteen ja käyttäytymistapojen takaa ihminen löytää 
jotakin uutta ja alati muuttuvaa. Todellinen minä, itse, on aina jossakin määrin tuntematon ja 
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yllätyksellinen. Luonteen ilmeneminen on olemukseltaan kokonaisvaltaista. Se on ajattelu-, toiminta- ja 
suhtautumistapa todellisuuteen. Vahvaluonteinen ja heikkoluonteinen tulevat ilmi suhteessa nautintoihin 
sekä pehmeä ja kestävä suhteessa kärsimyksiin. Sellainen ihminen on pehmeä ja veltostunut, joka jää 
häviölle tilanteissa, joissa useimmat pystyvät tuloksellisesti tekemään vastarintaa.  
 

 
 
 

Kuvio: Ihmisen henkinen rakenne luonteen muodostuksen perustana 
 
Heikkoluonteisuus esiintyy harkitsemattomuutena ja voimattomuutena. Jotkut ovat harkinneet, mutta 
tunnetilansa vuoksi eivät pidä kiinni siitä, mihin ovat päätyneet. Toisia taasen tunteet ohjaavat ilman, että 
he ollenkaan harkitsevat käyttäytymistään. Heikkoluonteisuus ei ole pahe, sillä sille on tyypillistä valinnan 
vastainen toiminta ja paheelle valinnan mukainen toiminta. Sama ihminen ei voi olla käytännöllisesti 
järkevä ja heikkoluonteinen. Käytännöllisesti järkevällä on tietoja ja hän lisäksi toimii niiden mukaan. 
Heikkoluonteinen ei toimi niin. (Matti Keinänen.) 
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Luonne määrittelee tekojen luonteen. Luonne on enemmän kuin mielen osoittamaa teknistä ja tiedollista 
osaamista. Luonne sulkee sisäänsä hyvä tahdon ja tuo sen hienovaraisesti julki. Luonteen kehittäminen 
edellyttää ihanteiden olemassaoloa. Matematiikan tai jonkin kielen osaaminen ei ole merkki luonteen 
kehityksestä. Luonne on se erityisjärjestys, johon ihmisen energiat ovat asettuneet hänen tavoitellessaan 
päämääriään. Se säätelee hänen toimintansa näiden päämäärien mukaan, ja me sanomme ihmisen 
toimivan ”vaistomaisesti”, kun hän käyttäytyy luonteensa edellyttämällä tavalla. Ihmisen luonteen laatu on 
suorassa suhteessa hänen sitoutumiseensa erinomaisuuteen missiosta riippumatta. (Vince Lombardi.) 
 
Herakleitoksen mukaan luonne on ihmisen kohtalo. Psyykkinen yleisenergia muuntuu psykososiaaliseksi 
erityisenergiaksi juuri sosiaaliluonteen välityksellä. (E. Fromm 1932, 1941, 1947, 1970.) Luonteen hyveet 
ovat lähellä sitä, mitä kutsuisimme hyveiksi nykyäänkin. Luonnetta voidaan muokata harjoittamalla 
moraalisesti hyviä tottumuksia, hyveitä. Alexandre Harvardin (Virtuous Leadership, New York, 2007) 
mukaan hyveet ovat mielen, tahdon ja sydämen ominaisuuksia, joista luonteen vahvuus ja persoonan 
tasapainoisuus löytävät lähteensä. Luonnettaan on verrattain helppo peitellä, joskus sen voi voittaakin, 
mutta sangen harvoin tukahduttaa. ”Kun hän lopulta päätti riisua naamionsa, oli jo liian myöhäistä; se oli 
ehtinyt kasvaa häneen kiinni” (Wieslaw Brudzinski). 
 
Platonin Akatemian psykologiaa seuraten vanhalla ja keskiajalla opetettiin, että ihmisen sielussa on 
rationaalinen ja irrationaalinen osa. Järkensä avulla ihminen taltuttaa irrationaaliset halunsa niin, että ne 
tottuvat käyttäytymään järjen määräämällä tavalla. Näin syntyy luonne, jonka suuntautuneisuus ei enää 
ilmene pelkkänä aistiobjektien ohjaamana impulsiivisuutena, vaan järjen ohjaamana tahtona ihmisen 
lajiolemuksen toteuttamiseen eli inhimilliseen hyvään. Irrationaalisen sielun toimintavalmiudet ovat 
luonteen hyveitä eli moraalisia hyveitä. Antiikin etiikassa muotoilluista päähyveistä tähän ryhmään kuuluvat 
kohtuudenmukaisuus, urhoollisuus ja oikeudenmukaisuus. 
 
Sana hyve periytyy latinan sanasta virtus, joka tarkoittaa ”voimaa” ja ”valtaa”. Toisin sanoen, hyveiden 
säännönmukainen harjoittaminen vahvistaa ja voimaannuttaa ihmisen luonnetta, valmiutta ja kykyä toimia 
rakentavassa vuorovaikutuksessa itsensä ja ympäristönsä kanssa. Koska hyveet ovat ratkaisevassa roolissa 
tavoiteltaessa onnellisuutta ja elämässä menestymistä, ne ovat sitä myös ammatillisesti. Ne ovat luonteen 
taipumuksia, joita ilman asiat eivät tahdo sujua. Aristoteleen mukaan hyveitä voi oppia, mutta ei kirjoista, 
vaan käytännössä, tekemällä hyveiden mukaisia tekoja, esimerkiksi yhdessä opettajan kanssa. 
 
”Positiivisen psykologian mukaan ihmisen hyveet ja luonteen vahvuudet voivat toimia »puskureina 
» tai »rokotuksina» monia psykologisia ongelmia ja häiriöitä vastaan.” Luonteen vahvuudet ovat perusta 
elinikäisen terveyden ylläpitämiselle. Tutkimuksellisesti voidaan osoittaa, että luonteen vahvuuksilla on 
voimaantumiseen vaikuttava tehtävä. 
 
Mistä hyvillä luonteenpiirteillä varustettu ihminen sitten tietää, minkä hyveen mukaan hänen tulee 
kulloinkin toimia? Aristoteleen mukaan käytännöllinen järki (fronesis), joka on rationaalisen sielun osan 
hyve, harkitsee oikein sen, mitä kussakin tilanteessa tulee tehdä. Näin moraalisten ja intellektuaalisten 
hyveiden, luonteen hyveiden ja käytännöllisen järjen, yhteistoiminta on ihmisen olemuksen täydellistä 
toteuttamista käytännöllisessä elämässä. Ne molemmat syntyvät kasvatuksen ja pitkän harjoituksen kautta. 
Ne hankitaan sillä ne eivät ole synnynnäisiä. Kun ihmisen luonne on muodostunut, se ei enää muutu. 
 
Luonteen ilmenemisessä oma-aloitteisuus ja omavastuisuus ovat keskeistä ("itsensä johtamista"). 
Luonne on voimakkaasti tahto- ja tunnetekijöiden ohjaama elämäntapa, jossa taloudellinen menestys ja 
riskit ovat myös sidoksissa osaamiseen ja kyvykkyyteen. Luonne määrittelee tekojen luonteen. Luonne on 
enemmän kuin mielen osoittamaa teknistä ja tiedollista osaamista. Luonne sulkee sisäänsä hyvä tahdon ja 
tuo sen hienovaraisesti julki. Luonteen kehittäminen edellyttää ihanteiden olemassaoloa. Matematiikan tai 
jonkin kielen osaaminen ei ole merkki luonteen kehityksestä. 
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Ne tavat, miten olemme ja toimimme, kuvastavat luonnettamme. Luonne kehittyy alun perin suojelemaan 
ihmistä ulkomaailman aiheuttamilta turhautumisilta ja tasapainottamaan ympäristön vaatimusten ja 
sisäisten viettitarpeiden välistä ristiriitaa. Ranskalainen filosofi Paul Ricoeur (1992) tarkoittaa luonteella 
sellaista "kestävien taipumusten joukkoa, jonka avulla persoona tunnistetaan." Kestävillä taipumuksilla 
tarkoitetaan hankittuja tottumuksia ja samastumisen myötä omaksuttuja piirteitä. Luonne siis yhdistää 
itseyden samuuteen, samaksi tunnistamiseen ja identifikaatioon, keskeytymättömään jatkuvuuteen sekä 
pysyvyyteen ajassa. (Ricoeur 1992) Luonne on ajallisen pysyvyyden muoto. Luonteen avulla voidaan vastata 
kysymykseen 'kuka minä olen' vastaamalla kysymykseen 'mikä minä olen': Luonne on todella ”kuka” ja 
”mikä”? (Ricoeur 1992). Jos tällainen 'luonteeksi' ja 'luonteenpiirteiksi' käsitetty stabiilius nähdään itseyden 
ja merkityksellisen elämän ehtona, niin arvojen, normien ja identifikaatioiden epävakaus epäilemättä 
vaikuttaa "kipeältä ja pelottavalta". Mutta kipeys ja pelottavuus hälvenee mikäli nähdään, että luonteen 
samuus koskee puhtaassa muodossaan vain itseyden toista ääripäätä. Itseyden pysyvyys ajassa on tämän 
lisäksi myös tahdonalaisesti tuotettua. Luonteen pysyvyyden vaatimus voidaan kyseenalaistaa luonteen 
muuttumisen näkökulmasta: eikö syntyneiden tottumusten ja identifioitumisten tulisi olla aina  
kyseenalaistettavissa, eikö muutoksen tulisi aina olla mahdollista? (Pekka Kaunismaa & ArtoLaitinen: Paul 
Ricoeus ja narratiivinen identiteetti, teoksessa Kuhmonen Petri & Sillman Seppo (toim.): Jaettu jana, 
ääretön raja, 1998, Jyväskylä: Jyväskylänyliopisto. Filosofian julkaisuja 65) 
 
Jari Pylvänäinen on koonnut mietelauseita luonteesta. Ne olosuhteet joissa elät, määräävät maineesi. Se 
totuus johon uskot, määrää luonteesi. Maine on sitä, mitä sinun oletetaan olevan. Luonne on sitä, mitä sinä 
olet. Maine on valokuva; luonne on kasvot. Maineensa ihminen saa ulkopuolelta; luonne kasvaa ihmisen 
sisältä. Maineesi opitaan tuntemaan tunnissa; luonne ei ehkä tule päivänvaloon vuodessakaan. Siinä missä 
maine syntyy hetkessä luonteen rakentaminen kestää eliniän. Maine kasvaa kuin sieni, luonne kasvaa kuin 
tammi. Yksi ainoa lehtiartikkeli luo maineesi; koko eliniän kestävä aherrus muokkaa luonteesi. Maine tekee 
sinusta rikkaan tai köyhän; luonne tekee sinusta onnellisen tai onnettoman. Ihmisen todellisen luonteen 
saa parhaiten selville siitä, miten he käyttäytyvät kun tietävät olevansa väärässä  
 

III Luonteenpiirteiden luonne 

1. Henkilökohtaiset luonteenpiirteet 
 
Henkilökohtaiset luonteenpiirteisiin kuuluu vahvuuksia, jotka liittyvät siihen, miten ihminen vastaa 
haasteisiin. Nämä piirteet voivat olla positiivisia tai negatiivisia tai usein siltä väliltä. Positiiviset vahvuudet 
johtavat tavoitteiden saavuttamiseen ja menestykseen. Negatiiviset piirteet puolestaan voivat johtaa 
epäonnistumisiin tai turhautumisiin. Tyypillisiä positiivisiin ja negatiivisiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin 
kuuluu: 
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Vaikka taipumus henkilökohtaisiin ominaisuuksiin on synnynnäinen, nämä piirteet kehittyvät vanhempien, 
päiväkotikokemusten ja koulun vaikutuksesta. Näihin liittyy usein asennetoimintatapana ”pitäisi, mutta” -
asennoituminen. Kun tällaiset ominaisuudet kaivertuvat ominaisuuksiksi, ilman loogista päättelyä, niitä on 
lähes mahdoton muuttaa aikuisenakaan. Seuraavaksi luetellut luonteenpiirteet auttavat elämään pitkään. 
Tunnollisuus, tunnollisilla ihmisillä on tapana elää terveellisesti ja välttää riskejä. He myös valitsevat 
järkevästi seuransa – niin kumppaninsa kuin ystävänsä ja työkaverinsa. Nauravaisuus ja optimismi, 
säännöllinen nauraminen ja positiivinen elämänasenne pitävät ihmisen terveenä. Sosiaalisuus, vahvat 
sosiaaliset suhteet tekevät hyvää niin keholle kuin mielelle. Onnellisuus, tutkimuksissa on saatu selvää 
näyttöä siitä, että onnelliseksi itsensä tuntevat elävät pitempään kuin muut. Ulospäin suuntautuneisuus, 
ulospäin suuntautuneet ovat yleensä vähemmän neuroottisia kuin muut. Sen vuoksi heidän on helpompi 
käsitellä esimerkiksi stressaavia tilanteita. (IS 29.7.2012.) 
 

2. Sosiaalisia luonteenpiirteitä 
 

Sosiaaliset luonteenpiirteet sisältävät vahvuuksia, jotka liittyvät siihen, miten ihminen luo ihmissuhteita 
ja suhtautuu tosiin ihmisiin. Positiivinen, sosiaalinen luonteenpiirre johtaa menestykseen 
ihmissuhteisiin, jotka tuottavat jatkuvasti palkitsevuutta. Negatiiviset sosiaaliset luonteenpiirteet 
voi johtaa paheksuntaan ja epäluottamukseen. Tyypillisiä positiivisia ja negatiivisia sosiaalisia 
luonteenpiirteitä ovat: 
 

 
 
Näiden luonteenpiirteiden kehitys liittyy kouluikään ja kehittyvät vanhempien ja kouluajan kokemusten 
vaikutuksesta. Myös näihin piirteisiin liittyy ”pitäisi, mutta” asennoitumistaipumus,joka yhdistää ihmisiä, 
joilla on samanlaisia asenteita eli ”vakka kantensa valitsee”. Myös sosiaalinen piirre kehittyy useimmiten 
ilman loogista päättelyä. Sosiaalisia piirteitä on vaikea muuttaa, mutta kun ihmiset näkevät, mitä he 
menettävät näiden piirteiden seurauksena, he ovat valmiimpia kääntämään elämänsä ympäri. 
Uskonnollinen herääminen on hyvä esimerkki tästä. 

 

3. Ryhmäpohjaisia luonteenpiirteitä 
 

Ryhmäpohjaiset luonteenpiirteet määrittävät ihmisen suhdetta lakeihin, sääntöihin ja erilaisiin yleisiin 
normeihin. Ryhmäpohjaiset luonteenpiirteet ovat kytköksissä yhteisöllisyyteen, kulttuuriin ja uskontoihin. 
Usein määrittävänä tekijänä käytetään ilmaisua ”lainkuuliainen kansalainen”, hyvä ryhmän jäsen tai harras, 
uskonnollinen ihminen. Ne, jotka eivät noudata sääntöjä katsotaan lain rikkojiksi ja toiminnan katsotaan 
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olevan moraalitonta, epäeettistä tai korruptoitunutta. Useimmat lait ja säännöt on esitetty negatiivisessa 
mielessä, kertoen mitä et voi tehdä. Näitä ovat yhteiskunnalliset lait kuten esimerkiksi ”et saa ylittää 
nopeusrajoituksia”, ”et saa varastaa” (myös uskonnollinen ja sosiaalinen laki), ”et saa lorvia, et esiintyä 
humalassa ja häiriköidä” ja ”sinun täytyy maksaa veroja”. Kulttuurisia lakeja puolestaan ovat esimerkiksi 
”sinun täytyy naida oman kulttuurisi sisältä”, ”mies on pomo perheessä” ja ”viranomaisten edessä tulee 
nöyrtyä”. Uskonnollisia lakeja voivat olla esimerkiksi se, että naisen on suojattava kasvonsa, vanhempia 
tulee kunnioittaa ja rukoiltava on viisi kertaa päivässä. 
 

VI Luonne ja asennoitumistavat 

1.Sosiaaliluonne  
 

Sosiaaliluonne on keskeinen peruskäsite Erich Frommin luonneteoriassa. Sosiaaliluonteella Fromm (2002) 
tarkoittaa ”useimmille saman kulttuurin ihmisille yhteistä luonteenrakenteen ydintä, joka on erotettavissa 
yksilöllisestä luonteesta”. Sosiaaliluonteen tehtävänä on pitää yhteiskunta vakaana ja ihmiset tiedottomana 
siitä, että he ovat suuren koneiston mitättömiä rattaita. Se kuvaa luonteen muodostumista yhteiskunnan 
tai sosiaalisen luokan mukaan. Sosiaaliluonne on siis osa jokaisen ihmisen luonnetta. Erilainen 
sosioekonominen tilanne eri aikoina on saanut ihmiset käyttäytymään eri tavoin eli vaikuttanut heidän 
persoonallisuuteensa.Ihmiset eivät olisi onnistuneet rakentamaan nykyisen kaltaisia yhteiskuntia ilman 
yhteistä koordinointitaitoa tai ymmärrystä. Sosiaalinen luonne on lähinnä mukautuva hallitseva tila 
tuotannon yhteiskunnassa. Teollistunut yhteiskuntarakenne ei olisi voinut kehittyä, mikäli ihmiset olisivat 
joka aamu herätessään tietoisesti pohtineet valintansa mahdollisuutta mennä töihin. Ihminen saa 
tyydytystä sosiaaliluonteen mukaan toimimisesta, sillä toimiessaan yhteiskuntarakenteen sääntöjen 
mukaan hän kuvittelee olevansa tarpeellinen. Frommin mukaan sosiaaliluonne kuitenkin muuttuu sisäiseksi 
haluksi vasta lapsen varttuessa, eli se ei ole ihmisessä olemassa ilman yhteiskunnallisten instituutioiden, 
kuten perheen, koululaitoksen tai sosioekonomisten tekijöiden vaikutusta. (Fromm 1964.) 

 

2. Luonne ideaalityyppinä 
 
Ideaalityyppi tarkoittaa puolestaan sitä, että jokin abstraktio ilmenee puhtaana, vailla vuorovaikutusta 
muiden ilmiöiden kanssa (Granov et al 1994). Tällaisia ideaalityyppejä ovat esimerkiksi luonnetyypit eli 
asennoitumistavat, joita Fromm (1964) erottelee viisi: vastaanottava, riistävä,kokoava, kaupallinen ja 
produktiivinen. Jokaisella ihmisellä on kaikki nämä viisi asennoitumistapaa, jotka koostuvat jokainen 
useasta eri piirrejatkumosta. Esimerkiksi riistävä asennoitumistapa sisältää muun muassa seuraavat 
jatkumot: aktiivinen-riistävä, aloitekykyinen-hyökkäävä, ylpeä-itserakas, valloittava-viettelevä (Fromm 
1964). 
 
Luonteet jaetaan produktiiviseen ja epäproduktiivisiin. Epäproduktiiviset sosiaaliluonteet ovat 
sellaisia, jotka ovat jollakin tapaa vahingollisia ihmisille. Epäproduktiivisia luonteita ovat vastaanottava, 
riistävä, kokoava ja kaupallinen. Frommin epäproduktiiviset asennoitumistavat ovat siis 
ideaalityyppejä, joita ei ole sellaisenaan olemassa. Jokaisessa kapitalismin vaiheessa on erilainen 
sosiaaliluonne ollut vallitseva, mutta se on aina sekoittunut myös muihin luonnetyyppeihin. Eri 
ajanjaksoina teknologian, tuotantotapojen, poliittisten- ja sosioekonomisten järjestelmien dynamiikassa 
on ollut hallitsevana joku tietty luonne. Mainittava on myös se, että Fromm korostaa kaupallisen 
sosiaaliluonteen olevan täysin uusi ja meidän aikanamme kehittynyt luonteenpiirre. 
Produktiivinen ihminen taas on ideaalityyppi, johon humanistisen etiikan mukaan jokaisen tulisi 
pyrkiä ollakseen onnellinen. Mikäli ihminen on produktiivinen, hänen epäproduktiivisten 
luonteidensa piirrejatkumot painottuvat niiden myönteiseen päähän. Esimerkiksi riistävällä tavalla 
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asennoitunut produktiivinen ihminen olisi aktiivinen, aloitekykyinen, ylpeä ja valloittava. (Fromm 2003.) Eri 
ajanjaksoina teknologian, tuotantotapojen, poliittisten- ja sosioekonomisten järjestelmien dynamiikassa on 
ollut hallitsevana joku tietty luonne, luonnetyypit eli asennoitumistavat (Fromm 1964). 
 

2. 1.Vastaanottava luonne: 1500- ja 1600-luvulla oli vallalla vastaanottava asennoitumistapa. 
Feodaaliajalla, ennen reformaatiota, riisto kohdistui eri ihmisryhmiin kutakuinkin tasaisesti ja 
siinä oli tietynlaisia rajoituksia. 1500-luvulla suhteellisen pysyvät taloudelliset rakenteet romahtivat 
kokonaan, ja protestantismi petasi tietä kapitalistiselle, vastaanottavalle asennoitumistavalle. 
Ihmisen tuli ottaa vastaan työtä. Tämä sama ajattelutapa nostaa myös nykyajassa 
päätään. (Fromm 2002.) Vastaanottava asennoituminen johtaa herkästi auktoriteettiuskoon 
ja alistumiseen. Tällainen ihminen ei etsi itse tietoa eikä luota omaan arviointikykyynsä. Usein 
tämän tyypin ihminen etsii itselleen ”maagista auttajaa”, joka on joko jumala tai muu voimakas 
auktoriteetti. Reformaation aikana ihmisille luotiin tällainen sosiaaliluonne, riippuvuus ja halu 
alistua jumalan tahtoon. 

2.2. Riistävä luonne: Jos feodaaliajan talonpojat omasivat vastaanottavan sosiaaliluonteen, 
niin feodaaliajan hallitsijat omasivat riistävän sosiaaliluonteen. Myös riistävä luonne kuvittelee 
kaiken hyvän tulevan ulkoapäin. Tällä tavalla asennoitunut henkilö ei halua itse rakentaa 
itselleen mitään. Riistävä tyyppi ei odota saavansa mitään ilmaiseksi. Hän pyrkii ottamaan 
tarvitsemansa erilaisin keinoin. He tuntevat vetoa enemmän jo omistettuihin asioihin kuin 
vapaana oleviin. Riistävä luonne on useammin kiinnostunut parisuhteessa elävistä ihmisistä 
kuin yksinelävistä. Älyllisessä toiminnassa riistävät asennoitujat kopioivat toisten ideoita, mutta 
verhoilevat ne uudestaan. Tämä on usein erittäin älykkäiden ihmisten asennoitumistapa. 
Fromm kirjoittaa näin: ”He rakastavat niitä, jotka tavalla tai toisella ovat lupaavia riiston kohteita 
ja kyllästyvät niihin, jotka he jo ovat pusertaneet kuiviin”. Riistävät luonteet, mikäli ovat 
onnistuneet työstämään persoonallisuutensa produktiiviseksi, ovat usein aktiivisia, aloitekykyisiä, 
impulsiivisia, itseluottavaisia ja valloittavia. 
 

2.3. Kokoava luonne: Yksi Frommin luettelemista epäproduktiivisista luonteista on kokoava luonne. 
Tälle luonteelle on ominaista mielikuvituksettomuus, saituus, epäluuloisuus, kylmäkiskoisuus, 
arkuus, itsepäisyys, taipumus päähänpinttymiin ja omistavuuteen (Fromm 2003). Frommin 
mielestä tämän asennoitumistavan myönteiset piirteet olivat hallitsevassa asemassa 1700- ja 
1800-luvuilla. Mikäli henkilö on produktiivisesti asennoitunut, hänen kokoavan luonteenpiirteensä 
positiivisia puolia ovat muun muassa käytännöllisyys, taloudellisuus, harkitsevuus, pidättyvyys, 
varovaisuus, sitkeys, järjestelmällisyys ja uskollisuus (Fromm 2003). Tämä kokoava 
asennoitumistapa on leimallista 1800-luvun porvarilliselle elämäntavalle, tosin sekoittuneena 
riistävän asennoitumisen kanssa (Fromm 1964). Kokoava asenne sisältää epäluuloisuutta uusia 
asioita kohtaan. Kokoava henkilö pyrkii omistamaan kaiken. Hän haluaa omistaa rakkautensa 
kohteen, tiedon, omat ajatuksensa ja muistonsa. Kokoava tyyppi on nostalgisuuteen taipuva ja 
pitää menneisyydestä. Hän on hyvä muistamaan asioita ja ammentaa elämäänsä voimaa historiasta. 
Kokoavat henkilöt rakastavat myös järjestystä ja pyrkivät pitämään kaiken pedanttisuuteen 
asti organisoituna. Tällainen henkilö ahdistuu epäsiisteydestä ja epäjärjestyksestä. Koko 
ulkomaailma pitää saada järjestykseen, mikä onnistuu omistamalla. Uskonnollisuuteen taipuvat 
kokoavat pitävät herkästi oman maailmankuvansa ulkopuolisia asioita ”likaisina” tai ”epätäydellisinä”. 
Kokoava henkilö ikään kuin kasaa ympärilleen linnoitusta, jonne voi paeta ulkomaailmaa. 
Tällaiset ihmiset kokevat elämänvoimiensa olevan rajoitettuja kykyjä. ”Järjestys ja turvallisuus 
ovat heille korkeimmat arvot.” 
 

2.4. Kaupallinen luonne: Kaupallinen asennoituminen on meidän aikakautemme sosiaaliluonne. 
Kaupallista asennoitumistapaa ymmärtääkseen pitää ensin ymmärtää taloudellista järjestelmää, 
joka vallitsee meidän aikanamme. Kaupallinen asennoituminen on kehittynyt persoonallisuus- 
markkinoiden muodostumisen yhteydessä. Eri ammattiryhmät, kuten lääkärit, juristit ja 
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taloustieteilijät myyvät persoonallisuuttaan kuin se olisi tavara (Fromm 1964). Kaupallisen asennoitumisen 
keskeinen tunnuspiirre on ahneus. 
Menestys markkinoilla riippuu pätevyyden ohella myös siitä, miten ihminen myy itseään (Fromm 
1964). Se, miten itseään pitää myydä, riippuu kysynnästä. Pitää sopia johonkin tiettyyn muottiin 
ja siihen pitää myös haluta sopia; on oltava muodissa. Kaupalliselle asennoitumiselle on erityisen 
tavallista kokea itsensä hyödykkeeksi, jolla on arvo. Malli siitä, millainen pitää olla, otetaan 
ulkoapäin. Omaa itseä ei luoda, vaan sopeudutaan vaatimuksiin. Omaa arvokkuutta luodaan 
ottamalla mallia muotilehdistä, mainoksista ja elokuvista. Esimerkkinä voisi pitää nykypäivänä 
plastiikkakirurgian kysynnän kasvua. Pitkälle erikoistuneet kirurgit perustavat yksityisille markkinoille 
lääkärikeskuksia. Ihmiset alistuvat muuttamaan itseään persoonallisuusmarkkinoiden 
haluamaan muotoon. 
Kaupallisen luonteen itsetunto riippuu seikoista, jotka eivät ole hänen vallassaan (Fromm 1964). 
Jos hän ”menestyy, hän on arvokas; ellei, hän on arvoton”. Tämä on seikka, jota Fromm pitää erityisen 
haitallisena meidän aikakautemme persoonallisuudelle. Kun ihminen kokee itsensä arvostetuksi 
ensisijaisesti kilpailumarkkinoilla, hän tarvitsee jatkuvaa rohkaisua ja kehuja vertaisiltaan. 
Tämän asennoitumistavan henkilöille on hyvin tavallista, että he ovat myös vieraantuneet osaamisistaan 
ja kyvyistään. He eivät tiedä tarkkaan, missä he ovat hyviä tai ”mitä heistä tulee isona”. 
Kaikki muut määräävät, mikä heidän tekemisistään tekee arvokasta. ”Olen sellainen kuin haluatte!” 
Kaupallisen asennoitumistavan ihmiset omaavat paljon pinnallisia ihmissuhteita eivätkä he koe 
olevansa oman toimintansa keskuksena. Pinnallisuus pakottaa ihmiset etsimään yksilöllistä rakkautta. 
Mutta koska ”kaikissa kulttuureissa” rakkaus on vain ”inhimillinen yhteisyyden tunteen erityisen voimakas 
ilmentymä”, ei kaupallisesti asennoitunut ihminen tule pelastumaan piinavalta yksinäisyyden tunteeltaan. 
Asennoitumistapa vaikuttaa jopa tunteisiimme ja ajatteluumme. Ajattelusta tulee vain väline, jolla voi 
mitata hyötysuhteita. 
 
Fromm sohaisee koulujärjestelmää ja sanoo, että koulujärjestelmä kehittää kyllä sopeutuvaa suoriutumista, 
muttei perusteellista analysointikykyä ja itsenäistä ajattelua. Älykkyystestejäkin hän nimittäisi mieluummin 
”henkisen sopeutumisen kokeiksi”. Psykologiasta, psykoanalyysista ja psykiatriastakin on tullut vain 
välineitä hallita ihmisiä. Akateemista tietoakin hankitaan, jotta kohennettaisiin omaa vaihtoarvoa 
markkinoilla. ”Kaupallinen asennoituminen kehittää niitä asennoitumisia, jotka ovat helpoiten myytävissä”. 
Kaikki tiedostamattomat ja vähemmän halutut ominaisuudet jäävät varjoon. Kaupallisen asennoitumisen 
omaavat ihmiset pyrkivät pakenemaan yksilöllisyyttään. 
 
Ihminen ei voi elää ilman identiteettiä. Siksi ihminen hysteerisesti hakee muiden arvonantoa ja 
määrittelyjä sille, mitä hän on. Hänestä tulee seurasta riippuvainen. Tämä heijastuu myös siihen, 
miten kaupallisesti asennoitunut henkilö kokee toiset ihmiset. Myös hän arvioi toisia hyödykkeinä 
ja hyödykkeet eroavat vain arvonsa perusteella. Yhdenmukaistuminen ja anonyymi auktoriteetti 
tekevät omalaatuisuudesta outouden. Tasa-arvoisuus tarkoittaa vaihtoarvoa. Sen sijaan että kaikki olisivat 
tasa-arvoisesti erilaisia, on nykynormi olla tasa-arvoisesti samanlaisia. 
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2.5. Produktiivinen luonne: Kun ihminen on produktiivinen, hänen muiden luonteenpiirteidensä 
painotukset siirtyvät positiivisiksi. Hänessä korostuvat hyveet ja vahvuudet ja hyvä tahto. Sen lisäksi 
produktiivisille luonteille on muitakin yhteisiä piirteitä. Produktiivinen ihminen on maltillinen, määrää 
itse suuntautumisensa ja tekee työtä, joka on hänen henkilökohtaisten kykyjensä mukaista ja 
produktiivinen ihminen on kaupallisesti asennoitunut henkilö, joka on määrätietoinen, kykenevä 
muuttamaan käsityksiään, nuorekas, avarakatseinen, seurallinen, kokeileva, epädogmaattinen, 
tehokas, utelias, älykäs, sopeutuva ja antelias. Hän ei ole vieraantunut toisista ihmisistä tai omista 
kyvyistään. Sellaista yhteiskuntaa ei ole ollut, eikä vielä edes syntynyt, jossa produktiivinen asennoituminen 
olisi vallitseva. Produktiivinen ihminen on humanistinen ihanne, joka on tasapainossa sekä biologiansa että 
yhteiskunnallisen puolensa kanssa. Tällainen ihminen haluaa luoda uutta. Hän ei ole vieraantunut toisista 
ihmisistä tai omista kyvyistään. Produktiivinen ihminen myös ajattelee produktiivisesti (Fromm 1964). 
Produktiivinen ajattelija on kiinnostunut ajattelunsa kohteesta. Ajattelun kohde koetaan elävänä, ei 
kuolleena, koska se asetetaan yhteyteen oman kokemusmaailman kanssa. Motiivina produktiiviseen 
ajatteluun toimii kiinnostus. Motiivit ovat luonteeltaan ensisijaisia ja toissijaisia ei niinkään sisäisiä ja 
ulkoisia. Ajattelun kohde saa ajattelijan reagoimaan ja pyrkimäänkohti objektiivista ymmärrystä. 
Objektiivinen ymmärrys merkitsee kunnioitusta ja tämä tarkoittaa, että tarkkailun kohdetta pyritään 
kuvailemaan ilman vääristelyjä. 
 

2.6. Narsistinen luonne: Narsisti kerskailee lakkaamatta. Hänen puheensa mausteina ovat jatkuvasti 
"minä", "minun", "minä itse" ja "minulle". Hän kuvaa itsensä älykkäänä, rikkaana, vaatimattomana, 
intuitiivisena tai luovana - mutta aina kohtuuttomasti, liioitellusti ja vaikeasti uskottavana. Narsistin 
elämäntarina kuulostaa tavattoman rikkaalta ja monimutkaiselta. Hänen saavutuksensa ovat 
yhteismitattomia 
hänen ikänsä, kasvatuksensa ja maineensa kanssa. Silti hänen todellinen olemuksensa on ilmeisesti ja 
todistettavasti ristiriidassa hänen väitteidensä kanssa. Narsisti valehtelee hyvin usein ja hänen fantasiansa 
ovat helposti havaittavia. Narsisti on ylipäänsä hyvin kärsimätön, helposti pitkästyvä, ja hänen 
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keskittymiskykynsä on hyvin heikko - ellei hän itse ole keskustelun aiheena. Jos narsistilta kysytään suoraan 
hänen tunteistaan, hän älyllistää, järkiperäistää, puhuu itsestään kolmannessa persoonassa, tai kehittää 
kuvitteelliselta tuntuvan tarinan, jonka omaelämäkerrallisuus on epäilyttävää. Narsistit puhuvat itsestään 
mielellään mekaanisin termein, tehokkaina automaatteina tai koneina. Hänet koetaan usein 
parhaimmillaankin epäsosiaaliseksi ja usein yhteiskunnanvastaiseksi. Tämä on ehkä kaikkein varmin 
narsistin paljastava merkki. Hänen läheisyydessään olevat kokevat olonsa huonoksi ilman selvää syytä. 
Olipa narsisti miten hurmaava, älykäs, ajatuksia herättävä, seurallinen, mukava ja sosiaalinen hyvänsä - hän 
ei onnistu varmistamaan muiden sympatiaa, sympatiaa johon hän ei koskaan ole valmis, halukas tai kyvykäs 
vastaamaan. 

2.7. Ironinen luonne: Ironia eli epäsuora iva on huumorin laji. Sana juontuu kreikan sanasta είρωνεία, 
teeskentely. Ironia on ilmaisumuoto, jossa todellinen merkitys ja käytetyt sanat ovat ristiriidassa. Ironiaan 
sisältyy ajatus siitä, että asiat eivät ole sitä, miltä ne näyttävät tai mitä niiden väitetään olevan. Ironia on 
tyypillisesti tilannesidonnaista eikä ironia sen vuoksi paljastu ellei ymmärrä asiayhteyttä. Vaikka ironia on 
huumorin alalaji, se ei ole yksinomaan hauskaa eikä ironian päätarkoituksena ole huvittaa tai viihdyttää. 
Ironia on monesti katkeraa, ja usein ironinen huomautus on tarkoitettu peitellyksi hyökkäykseksi tai 
loukkaukseksi. Ironian alalajeja ovat sokraattinen, dramaattinen, historiallinen ja tilanteeseen liittyvä ironia. 
Itseensä kohdistuvaa ivaa kutsutaan itseironiaksi. Sarkasmia erehdytään usein pitämään ironian 
synonyymina. Sarkasmi on kuitenkin ironian alatyyppi, mutta poikkeaa ironiasta siten, että sarkastisella 
kommentilla on aina uhri eli on olemassa henkilö, johon kommentti kohdistuu. Sokraattinen ironia on 
ironiaa, joka ilmenee jonkun henkilön (yleensä opettajan) teeskennellessä tietämätöntä paljastaakseen 
toisen (oppilaan) tietämättömyyden. Yleensä ironian havaitsee yleisö, mutta ei itse ironian kohde. 
Ironia on yleisimpiä keinoja, joiden avulla on kautta aikojen huvitettu ja ärsytetty kanssaihmisiä. 
Joillekin puhujille se on niin tyypillistä, että siitä muodostuu ironisen luonteen olennainen 
osa. Yksi ironian tavallisimmista ilmenemismuodoista on tilanteeseen sopimaton kohteliaisuus. 
”Täälläpä sitä säästetäänkin sähköä!” ei ole aitoa positiivista palautetta perheelle silloin, kun talon 
kaikki laitteet ovat käytössä ja joka lampussa palaa valo. Ironia tarjoaa kuulijalle vilpillistä kohteliaisuutta. 
Valheellisuus voi olla enemmän tai vähemmän ilmeistä. Ironinen asenne välitetään usein liioittelulla tai 
vähättelyllä; hyvin usein siihen liittyy myös nonverbaalisia tunnistimia:äänensävy poikkeaa normaalista. 
Huolimatta epäsosiaalisuudestaan ironialla on hyviäkin puolia. Sen avulla aggressiot voivat purkautua 
vähemmän vaarallisessa muodossa kuin suorissa hyökkäyksissä: kritiikissä, loukkauksissa, uhkauksissa tms. 
Ironiseen huomautukseen ei ole pakko vastata vastahyökkäyksellä, joten avoin konflikti saattaa jäädä 
syntymättä. 
Ironialla on vastakohtansa: kiusoittelu. Kun ironinen huomautus on näennäisen ystävällinen hyökkäys, niin 
naljaileva lausuma on hyökkäävä ystävyyden ilmaus. Kun kollega on pitänyt hyvän esitelmän, toinen saattaa 
todetaa: ”no nyt sä vasta munasit tosi pahasti!” Varsinkin nuorten keskuudessa naljailu on hyvin suosittua, 
koska suoran positiivisen palautteen antoa tai kiintymyksen osoittamista ei välttämättä pidetä sopivana. 
Kiusoittelun ehdoton edellytys on tietty tuttavallisuus tai intiimiys: tiedetään, että toinen tunnistaa 
loukkaavan käytöksen todellisen luonteen. 

V Luonne ja kulttuuri 
 
”En osaa kuvitella kulttuuria, jossa nuoriso joutuu jatkuvasti epäröimään omaa sosialisaation prosessiaan.” 
kirjoitti vuonna 2002 yhdysvaltalainen sosiologi Righart Sennett teoksessaan Työn uusi järjestys, Miten uusi 
kapitalismi kuluttaa ihmisen luonnetta. ”On mahdotonta kuvitella mielekästä elämää, joka koostuisi 
pelkästään hetkellisistä mielijohteista, lyhytjännitteisestä toiminnasta, ilman kestäviä rutiineja, elämää 
ilman tapoja ja tottumuksia.” Sennet ihmettelee, miten ajelehtiminen, rutiinien puute, joustavuus, 
käsittämättömyys, jatkuvan riskinotto, hyvyyden suhteellistuminen, epäonnistumisten kiertäminen 
vaikuttavat ihmisen luonteeseen. Jo antiikin ajan ihmiselle luonteen merkitys oli täysin selvä. Luonteella 
tarkoitettiin sitä eettistä arvoa, joka annetaan haluille sekä omalle suhteelle muihin ihmisiin. Ihmisen 
luonne on riippuvainen hänen yhteyksistään maailmaan. Tässä mielessä luonne on laaja-alaisempi ja 
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kokonaisvaltaisempi käsite kuin sen jälkeläinen ”persoonallisuus”, joka viittaa enemmänkin ihmisen sisällä 
myllertäviin, muilta piilossa oleviin haluihin ja tunteisiin. 
 
Sennetin mukaan luonne keskittyy ennen kaikkea emotionaalisen kokemuksen pysyvyyteen. Se ilmenee 
lojaaliutena ja molemminpuolisena sitoutumisena, taikka pitkän tähtäimen päämäärien tavoitteluna, taikka 
palkkiosta pidättymisenä jonkin tulevaisuuden täyttymyksen tähden. ”Omasta tunteidemme jatkuvasta 
sekamelskasta pyrimme aina säästämään ja säilyttämään jotakin: näistä kestävistä tunteista luonteemme 
voi aina ammentaa. Luonteessa on kyse niistä henkilökohtaisista piirteistä, joita arvostamme omassa 
itsessämme ja joiden vuoksi toivomme muidenkin meitä arvostavan.” Kyse on kahdesta tekijästä eli itsensä 
ylläpitämisestä ja uskollisuudesta itselle. Edellinen ylläpitää identiteettiä ajassa ja jälkimmäinen tuo esiin 
ihmisen hyveitä ja vahvuuksia. Itsensä ylläpitäminen on toimintaa, joka muuttuu sitä mukaa kuin olosuhteet 
muuttuvat ja kokemus karttuu. Uskollisuus itselle on puolestaan ominaisuus, jonka tulisi olla jatkuva, 
paikasta ja iästä riippumaton. 
 
Tämän päivän myöhäismodernissa ajassa keskeinen luonnekysymys on: ”Kuka tarvitsee minua?” 
ja vielä konkreettisemmin ”Kuka yhteiskunnassa tarvitsee minua.”, koska kaikki huokuu suhteellisuutta 
ja välinpitämättömyyttä. Tämä välinpitämättömyys oli aikaisemmissa yhteiskuntavaiheissa aineellista; nyt 
se on henkilökohtaistunut samalla tavalla kuin ympäröivä todellisuus on pirstoutunut. Tällaisessa 
todellisuudessa ihmisen luonne syöpyy sisältäpäin, koska kysymykseen ”kuka tarvitsee minua” ei ole 
vastausta. Ja vaikka ihmiset kuinka verkostoituisivat ja tiimiytyisivät ja istui samassa tilassa tietokoneidensa 
ääressä, he eivät kykenisi vastaamaan kysymykseen ”kuka tarvitsee minua”. Ihmiseltä vaaditaan itsessään 
varassa toteutuvaa elämää. Kun hän mielessään tai ääneen kysyy ”Olenko oikeanlainen tällaisena kuin 
olen?”, hänen on tavalla tai toisella saatava vastaus ”Kyllä olet, olet paras juuri sellaisena kuin olet”. 
Vapauden ja tasa-arvon tulee olla sekä objektiivisen hyvyyden ja siihen liittyvän arvojärjestyksen että 
veljeyden periaatteen rajoittamaa. 
 
Teologian tohtori Stefan Holthaus on saksalainen tutkija, joka kirjassaan Trendit 2000 pysähtyy miettimään 
ihmisen olemista maailmassa. Hän pyrkii ymmärtämään ajan virran kulkua ja näkemään sen tulevaa 
suuntaa tutkimalla trendejä. Mutta mitä ovat trendit? On sanottu, että ne ovat elämän pulssi ja 
luonteenpiirre; nykyihmisen lyhytaikaisia uskontoja ilman oppia, jotka täyttävät arvotyhjiötä ja tarjoavat 
hetkittäistä varmuutta. Ne kestävät vain muutamia kuukausia tai vuosia. 
On olemassa vain harvoja vahvempia megatrendejä, jotka kestävät kauemmin ja muuttavat olennaisesti 
yhteiskuntaa. Tämän aikamme pulssin, trendien, mittaamiseen markkinatutkimus käytti v. 1998 
maailmanlaajasti 45 miljardia markkaa. Holthaus poimii esiin ajan virrasta seuraavat yhdeksän nykyisyyden 
virtausta: moniarvoisuus ja suhteellisuus, yksilökeskeisyys ja itsekeskeisyys, moraalin mureneminen, 
kulutus ja nautinto, teknillistyminen ja katkelmallistuminen, tiedon ja tiedotusvälineiden ylenpalttisuus, 
pehmeys ja harmoniahakuisuus, suuntautuminen elämyksiin, yksityisuskonnollisuus ja uskontojen sekoitus. 

VI Luonne elämän järjestäjänä 
 

Luonteen laatu heijastuu elämänfilosofiassa, elämäntavassa, elintavassa ja elämäntyylissä, Elämäntapa 
on yksilön tai perheen elämänvaiheiden, elinolosuhteiden, elämäntoiminnan ja arkielämän kokonaisuus, 
joka muodostuu - järjestyy - hänen tekemiensä tai perheen tekemien valintojen kautta. Elämäntyyli liittyy 
yksilö- ja ryhmätason tarkasteluihin. Siinä on kysymys yksilön persoonallisuuden piirteistä ja olemassaolon 
valinnoista; siinä yhdistyvät hänen arvonsa ja tunteensa omalla persoonallisella tavallaan. Elämäntyylissä on 
ilmeisestikin kyse ennen muuta siitä kuvasta tai imagosta, jonka ihminen haluaa antaa muille omasta 
elämäntavastaan. 
Elämäntyyliin liittyy myös riskikäyttäytymistä ja epäterveellisten elintapojen kasautumista, jota esiintyy 
enemmän miehillä kuin naisilla. Moni tietää vaarat, mutta vähättelee terveydellisiä uhkatekijöitä. 
Esimerkiksi liikunnan puute, tupakointi ja alkoholin liikakäyttö vaikuttavat terveyttä heikentävästi. 
Elämänfilosofia on elämäntyyliä abstraktimpi käsite. Se muodostuu enemmän tai vähemmän jäsentyneistä 
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ja elämän varrella koetelluista uskomuksista. Yksilö voi rakentaa niiden varaan oman identiteettinsä ja saa 
elämäänsä eheyden tunnun, jonka avulla jaksaa taivaltaa eteenpäin myös vaikeina aikoina. 
 
Luonteen ilmeneminen on olemukseltaan kokonaisvaltaista. Luonne on konatiivinen; se viittaa ihmisen 
tahtoon, tahtopuoleen, hyvään tahtoon. Konatiivinen oppimisen ulottuvuus tarkoittaa aktiivista 
motivaatiota, aikomuksia ja taipumuksia selvittää asioita ja ryhtyä motivaation kohteeseen liittyvään 
käyttäytymiseen (Ruohotie & Koiranen, 1999). Konatiivisen ulottuvuuden lisäksi oppimisprosessia voidaan 
tarkastella affektiivisen ja kognitiivisen ulottuvuuden kautta. (Kyrö et al., 2008). Konatiivinen ulottuvuus 
liittyy siihen, mihin suuntautuneena ja millä intensiteetillä henkilö toimii sekä millainen käsitys henkilöllä on 
omasta mahdollisuudestaan kontrolliin (Koiranen & Ruohotie, 2001). Se on ajattelu-, toiminta- ja 
suhtautumistapa todellisuuteen. Kysymys on siitä, miten opetussuunnitelmallisesti luomme 
elämänjärjestystä lasten tulevaisuuteen? Luonteen vaikuttavuus näkyy viidellä elämänpolitiikan muotoilun 
alueella. 
 

 
 
 
 
Seuraavassa on yksitoista opetussuunnitelmallista fokusointialuetta, luokkahuonetta, joiden 
opetuksellisella alueella on mahdollisuus etsiä ja osoittaa vahvuutta, jäsentymistä, liittymistä, 
mukautumista, liikkumista, tukeutumista, vajoamista, kiinnittymistä, lopettamista, vastuullisuutta 
ja iloitsemista. Ratkaisevaa osaa näyttelee ihmisen luonteeseen ja tahtoon liittyvät voimat. 
Tahdon ja luonteen varassa tehdään valintoja, optimointeja ja kompensointeja elämänkulun 
eri vaiheissa. Kuvaukset ovat yksinkertaistettuja lähestymiskehyksellisiä pohjia: 

5.1.Itseni kehittäminen 
Tarve kehittää itseä jatkuvasti itsekasvatuksen, koulutuksen ja tietojen ja taitojen päivittämisen 
ja kehittämisen avulla. Kyky korjata, parantaa ja hoitaa sekä ihmisiä että asioita ja elämäntilaa. 
Työ, tekniikka, terveys, kädentaidot ja selviämiskeinot. Tässä luokassa kysymys kuuluu: Miten 
parannan elämäni laatua ja eheytän oman luonteeni ongelmia? 

5.2.Toimintakyky ja vauraus 
Tarve tyydyttää perustarpeet ja aineellinen turvallisuus, siteet maalliseen elämään, omistuksiin, 
rahaan ja oman kehon tarpeisiin. Taloudellinen turvallisuus, toimeentulo, omat rahat ja itsearvostus. 
Tässä luokassa kysymys kuuluu: Millaista aineellista turvallisuutta tyydytyksen lähteitä 
tarvitsen? 

5.3.Päätoiminta-ammatti ja ura 
Tarve muodostaa pysyvä asema yhteiskunnassa, sen hierarkioissa ja käytännön puitteissa. Ammatti 
ja ura merkkinä sopeutumisesta yhteisöön ja mahdolliset saavutukset, arvonanto, maine 
ja kunnia. Tässä luokassa kysymys kuuluu: Miten tyydytän ammatillista ja sosiaalista kunnianhimoani 
ja millaisia laitoksia ja systeemejä palvelen yhteiskunnassa omalla panoksellani? 

5.4.Oma perhe ja suku 
Tarve kasvuun ja kehitykseen kohti aitoa omaa yksilöllisyyttä ja pysyvää luonnetta, joka juurtuu 
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vakaaksi minäkuvaksi. Kyky itsetarkkailuun ja psykologiseen itseymmärrykseen. Tässä luokassa 
kysymys kuuluu: Millaisen elämänmuodon vakiinnutan itselleni, läheisilleni ja miten löydän itseni 
Lapsen ja Vanhemman roolissa? 

5.5.Ystävyys ja avunanto 
Tarve löytää peilikuvia itselleen joko asiallisten suhteiden tai eroottisten suhteiden kautta. Avioliitto, 
parisuhde, suorat kontaktit ihmisiin ja ihmisryhmiin joko palvelun, opastamisen tai luovan 
esiintymisen ja toiminnan kautta. Kumppanuus, liittosuhteet, vastavoimat, suhde toisiin, yleisöön. 
Tässä luokassa kysymys kuuluu: Miten löydän itselleni ystäviä ja kehittävän vastakohdan, 
joka opettaa minulle oleellisia asioita itsestäni? 

5.6.Harrastukset 
Tarve suunnata ylimääräiset voimavarat, luovuus, johtajuus, karismaattisuus, joka kiihdyttää 
kasvua ja oman itsen ilmaisemista vapaasti ja näyttävästi. Kyky nauttia elämästä, vapaa-ajasta, 
seikkailusta ja oman minän vapaudesta tehdä, toimia, dramatisoida ja ajatella omin päin. Lapset, 
luovuus, pelit, seikkailut - elämä viihteenä ja pelinä. Tässä luokassa kysymys kuuluu: Miten ilmaisen 
itseäni pelkäämättä muiden arvostelua? 

5.7.Seura ja verkosto 
Tarve luoda välittömät kontaktit ympäristöön ja ympäristössä vaikuttaviin ihmisiin, sisaruksiin, 
koulutovereihin, sukulaisiin, naapureihin ja jokapäiväisiin tuttuihin. 
Kannustin löytää uusia kanavia ja väyliä hoitaa yhteiskunnan asioita tai pienten ryhmien ja vähemmistöjen 
asioita ja asemaa ja tuoda yhteiskuntaan uudistavia aatteita ja visioita. Ryhmätyö, kansainväliset vaikutteet 
ja kyky projisoida omaa mieltä tulevaisuutta kohti luoden uusia muotoja. 
Tässä luokassa kysymys kuuluu: Mitä aineksia mieleni kaipaa voidakseen kokea yhteisöllisyyden, 
ymmärtämisen, keksimisen ja kommunikoinnin iloa? 

5.8.Elämyskokemukset 
Tarve muodostaa suhde kaikkeuteen tai yliaistiseen elämään ja minuuteen tai jäädä sisäisten 
kompleksien uhriksi toistamaan menneistä virheitä ja ongelmia sopeutumatta yhteiskuntaan 
täydellisesti. Sisäiset jakautumat, piilevät tarpeet ja alitajuinen motivaatio sekä sosiaaliset ongelmat, 
hylätyt, väheksytyt ja syrjäytyneet. Tässä luokassa kysymys kuuluu: Mihin absoluuttisiin 
ja hyvin yksilökohtaisiin vahvuuksiin, arvoihin ja asioihin turvaan kun normaalit sopeutumisen 
ja elämisen keinot ovat syrjäytyneet? 

5.9.Vakaumuksellinen toiminta 
Tarve henkisiin arvoihin ja näkemyksiin elämänkatsomuksen ja asenteiden, mielipiteiden ja näkemysten 
summana. Koulutus- ja sivistyspääoma itsen kehittämisen ja laajentamisen välineenä. 
Pitkät matkat, vieraat kulttuurit ja opiskelu, yhteiskunnallinen keskustelu, julkaisutoiminta ja 
kansalliset aatteet. Tässä luokassa kysymys kuuluu: Miten kasvan ja kehityn näkemään asemani 
suurin linjoin maailmassa, yhteiskunnassa ja suhteessa elämän peruskysymyksiin? 

5.10.Rakkaus ja erotiikka 
Tarve liittoutua ja sulautua toisten kanssa voiman ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. 
Syvät ja peruuttamattomat kokemukset, kriisit avioliitossa ja tunne- ja seksuaalisuhteissa sekä 
yhteiset psyykkiset ja materiaaliset energiat. Kuolema, psyyken rajakokemukset, alitajuiset halut 
ja primitiiviset yllykkeet. Tässä luokassa kysymys kuuluu: Millaiset elämykset saavat syvimmät 
tunteeni hereille? 

5.11.Maine ja imago 
Tarve ilmaista omat luonteenomaiset käyttäytymisen piirteet, omat, yksilölliset reagointitavat, 
minän välitön projektio ulkomaailmaan. Ulkoinen minä, persoonallisuuden näkyvä kerros, minän 
naamio, tyypillisyydet ja luontaiset toistuvat maneerit. Tässä luokassa kysymys kuuluu: Millaisena 
näyttäydyn kanssaihmisille ja ulkomaailmalle? 
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Kuvio : Opetussuunnitelmalliset konseptointialueet 
(Soveltaen, Franklin, Antonovsky 1979, 1987, Rauhala 1998, Marcuse 1969, 

Koestenbaum 2001 (©Räsänen 2009) 

VII Tahto ja luonne 
 

Tahdoksi voidaan yleisesti nimittää sitä sisäisten toimintojen kokonaisuutta, joka saa aikaan yksilössä 
halujen ja päämäärien tietoisen tavoittelun. Tahtotoiminta on halujen tyydyttämiseen ja 
päämäärien saavuttamiseen tähtäävää toimintaa. Tahto on yksilön alati kehittyvän yksilöllisyyden 
ja ainutlaatuisuuden ilmausta tekojen kautta. Tahtotoiminta on korkeammalla tasolla kuin vaisto- ja 
viettitoiminnot. Tahto on tietoista toimintaa, jota ei voi ilmetä sanan todellisessa merkityksessä ennen kuin 
yksilö on tullut tietoiseksi omista tarpeistaan ja haluistaan. ”Minä tahdon” - on ilmaus, joka pitää sisällään 
itsetajunnan (”minä”) sekä tietoisen tahdon kohteen (”tahdon jotain”). Tahto on itsetajuisen yksilön 
pyrkimystä tyydyttää sisäiset halut ja tarpeet. (Lähde: Selfcon.) 
 
Syvällisemmin tarkastellen huomaa, että ihminen hallitsee tahtoaan ja tekee itsenäisiä valintoja 
varsin vähän. Pelkkä jokapäiväisen elämän tarkastelu osoittaa, miten vähän päivän toimista on 
todella lähtöisin omasta ajattelusta ja perustuu omaan persoonalliseen, yksilölliseen päätökseen. 
Päivittäisiä toimintoja ohjaa useimmiten ulkoinen pakko: on pakko herätä, että ehtii töihin, 
on pakko tehdä töitä, jotta saa palkkaa ja voi ostaa ruokaa. Ei voi sanoa, että päätös perustuu 
omaan tahtoon, kun ihminen nälkäisenä istahtaa pöytään, sillä elimistön tila saa sen aikaan. Siten 
suurin osa ihmisistä elää kuin unessa, vailla todellista tahtoa ja pyrkimyksiä. 
 
Oman tahto – elämän määrittelijänä ”tee mitä tahdot” ei tarkoita: ”tee mitä haluat”. Se on vapauden 
täydellisin ilmaisu, mutta samalla tiukin mahdollinen rajoitus. Oma tahto ymmärretään usein itsekkäänä 
asiana, koska se ymmärretään alhaisen näkökulman kautta halujen tyydyttämisen pyyteenä. Tällainen 
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tahtominen on esimerkiksi oman kehon tyydyttämistä ja vallanhalua. Kyseessä ei edes ole oma tahto, vaan 
ainoastaan vääristynyt tahtomisen kaltainen pyrkimys. Oma todellinen tahto määrittelee henkilön elämän 
koko vaikutuksen, sisältäen elämän kokonaisuuden kaikki osat ja se pyrkii aina kasvattamaan totuuteen 
perustuvaa vapautta niin omalla kuin toistenkin kohdalla. Oman tahdon luonteen voisi sanoa olevan yhtä 
aidon hyvyyden kanssa.  
 

1.Tahto ja halut 
 

Tahtotoimintaan liittyy kaksi perusasiaa: Ihmisen tietoisuuteen virtaa jatkuvasti uusia haluja ja tarpeita. 
Halu on psykologinen tila ihmisillä ja monilla muilla eläimillä, jossa niillä on toiveajatus jonkun asiaintilan 
muuttumisesta. Filosofiassa halut on jaettu ensimmäisen ja toisen asteen haluihin. Ensimmäinen asteen 
halu on jonkun asian haluaminen, ja toisen asteen halu on tämän haluamisen haluaminen. Esimerkiksi jos 
joku haluaa tupakkaa, on mahdollista, että henkilö joko haluaa tai ei halua haluta tupakkaa. (Wikipedia.) 
Halut syntyvät ihmisen olemuspuolten (keho, mieli, sielu) yhteisvaikutuksen tuloksena, joko tietoisesti tai 
tiedostamatta. Halujen syntyyn vaikuttavat kehotietoisuus (esim. seksuaalisuus, nälkä), sisäiset 
tuntemukset (esim. pelot, yksinäisyys), mielikuvat (menneisyys, odotukset) sekä sielun heijastukset (esim. 
henkiset arvot, moraali). Halujen lopullisen tason ja muodon määräävät yksilön tietoisuuden painottuminen 
sekä voimakkaimman halun tai tarpeen  koostumus. Syntyneen halun tyydytystarve (eli voima) määrää 
paljon tahdon myöhemmän ilmentymisen. Voimakas halu saa aikaan voimakkaan tahtotoiminnan. Heikko 
halu ei riitä voimaksi pitkäaikaiseen tahtotoimintaan. 
 

 
Kuvio: Tahto valitseva tarkkailijana 

 
Kun halut ja tarpeet ovat saaneet tietoisuudessa konkreettisen muodon ja kohteen, alkaa toiminta 
halujen tyydyttämiseksi. Tahdon ilmentymiseen ja voimaan vaikuttavat mm. seuraavat tekijät: 

1.1.Tarpeiden ja halujen tyydytystarve. Elossapysymisen tarve, fyysisen kehon tarpeet (ruoka, 
lisääntyminen) sekä henkiset halut (rakkaus, rauha) ovat tyydytystarpeiltaan kaikkein voimakkaimpia 
tarpeita saaden aikaan yksilöissä voimakkaimmat tahtotoiminnot. 

1.2.Halujen rakenteen aste. Mitä kiteytyneempi on halu, sitä enemmän siinä on voimaa. Ristiriitaisissa 
jäsentymättömissä haluissa ei ole voimaa pitkäaikaisen tahtotoiminnon toteuttamiseksi. 

1.3.Yksilön kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys. Voimakastahtoinen ihminen työskentelee kärsivällisesti 
ja pitkäjänteisesti päämääränsä saavuttamiseksi. 

1.4.Itsetunto ja ympäristö. Ulkoinen painostus ja pienet vastoinkäymiset eivät horjuta hyvän itsetunnon 
omaavan ihmisen tahtoa. Toisaalta ympäristön tuki antaa lisää voimaa tahtotoimintaan. 

1.5.Tahtotoiminnan jäsentyneisyys. Epäjohdonmukainen ja ristiriitainen toimita saattaa estää päämäärän 
saavuttamisen. Selkeys ja systemaattinen toiminta edistävät päämäärän saavuttamista. 
 
Ihminen voi tahtoelämänsä avulla ohjata asennoitumistaan. Hän voi valita luottamuksen mieluummin 
kuin epäluottamuksen, hyvyyden mieluummin kuin pahuuden, kauneuden mieluummin kuin rumuuden tai 
sivistymättömyyden, eheyden ja yhtenäisyyden mieluummin kuin mielivaltaisuuden, eloisuuden 
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mieluummin kuin mekaanisen elämän, ainutlaatuisuuden mieluummin kuin sokean yhdenmukaisuuden, 
täydellisyyden ja välttämättömyyden mieluummin kuin pysähtyneisyyden tai satunnaisuuden, loppuun 
saattamisen mieluummin kuin keskeyttämisen, oikeuden ja järjestyksen mieluummin kuin 
oikeudettomuuden ja laittomuuden, yksinkertaisuuden mieluummin kuin kompleksisuuden, 
vaivattomuuden mieluummin kuin rasittavuuden, leikillisyyden mieluummin kuin ankeuden, 
huumorittomuuden ja raatamisen, itseriittoisuuden mieluummin kuin riippuvuuden, mielekkyyden 
mieluummin kuin järjettömyyden. (Boeere, 1998.) 
 
Tiedollisesti rakentunut elämä koostuu kolmesta keskeisestä alueesta: hyvinvoinnista, hyvästä elämästä ja 
mahdollisuuksien maailmasta. Oleellista hyvinvoinnin kannalta ei niinkään ole sen ”negatiivisuus” tai 
”positiivisuus”, vaan se, minkälaisia vaikutuksia sillä on yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin, 
”hyvän elämän”, kannalta. Hyvinvoinnin lähtökohtana voivat olla: 1) tilastot ja institutionaaliset tulkinnat 
tai 2) elinolot ja elämysmaailma – julkiteoria vai käyttöteoria. Hyvä elämä on henkilökohtaisten 
vahvuuksien käyttämistä elämän tärkeillä osa-alueilla runsauden kokemuksen saavuttamiseksi. (Seligman 
2002.) Aristoteleella hyveet näyttäytyvät positiivisina tuotantovoimina. Hyveet ovat ihmisen sisään 
rakennettuja hyvän elämän potentiaaleja, tuotantovoimia, jotka ihmisessä ovat hänen olemuksensa vuoksi. 
Hyveet ovat taidokkaasti elävän ihmisen huippukyvykkyyksiä, jotka ovat muuttuneet erottamattomaksi 
osaksi hänen luonnettaan, persoonaansa ja käyttäytymistään. Päämäärä ei ole (hyvän elämän ja 
onnellisuuden) tutkiminen ja tietäminen, vaan pikemminkin niiden tekeminen. Hyvä elämä perustuu 
kokonaisuuden toimivuuteen. 
 

VIII Luonne ja asenteet 
 

Asenne on taipumus arvioida jotakin kohdetta myönteisesti tai kielteisesti. Asenne voimistuu 
kosketuksissa muiden kanssa ja asenne tarttuu. Huonojen asenteiden vaikutus on hyvää nopeampia, 
huono uutinen vahvistuu kaksivaiheviestinnässä. Väärien asenteiden toteaminen on vaikeaa, koska 
asenteet ovat subjektiivisia, asenne kertoo, millainen ihminen todella on, koska se heijastuu siihen, miten 
ihminen toimii. 
Asenne ilmenee kognitiivisen, affektiivisen ja konatiivisen käyttäytymisen alueella. Asenteen 
kognitiivisuudella tarkoitetaan niitä tietoja ja uskomuksia, joita henkilöllä on jotakin kohdetta 
arvioidessaan. Asenteen affektiivisuudella tarkoitetaan puolestaan niitä tunteita, jotka kytkeytyvät 
kyseiseen kohteeseen. Asenteen konatiivisuudella tarkoitetaan sitä halukkuutta, joka mahdollistaa 
reagoimisen jollakin näkyvällä tavalla. Toimintavalmiutta voivat osoittaa myös puhereaktiot, ilmeet ja 
tahtomattomat eleet. 
Asenteet ovat opittuja ja hankittuja riippumatta siitä, ovatko ne positiivisia vai negatiivisia. Ne ovat 
merkillepantavan vakaita ja vaikeita muuttaa; kiteytyvät noin 15–18 ikävuoteen mennessä. Asenteet ovat 
usein järkiperäisistä todistuksista ja paikkansapitävästä tiedosta piittaamattomia. Tiedon ja logiikan ja 
toisaalta voimakkaiden asenteiden välisissä ristiriidoissa yleensä asenteet voittavat. Ne voivat 
voimakkuudeltaan suuresti vaihdella, ja ihmisellä voi olla jopa täysin vastakkaisia asenteita. Asenteet ovat 
kaiken motivoitumisen perustana ja määräävät meidän käsityksiämme. Ne saattavat olla joko loogisia, 
jolloin ne perustuvat todistusaineistoon ja ovat johdonmukaisia todellisuuden kanssa, tai epäloogisia, 
todellisuuden vastaisia. Asenteet on omaksuttu usein tärkeiltä henkilöiltä tai ryhmiltä, 
sosiaalistumisprosessissa ja ne ohjaavat tiedon hankintaa ja siirtyvät tietoisesti tai tiedostamattomasti 
käyttäytymiseen. 
Asenteet sisältävät arvostavaa suhtautumista ja tulevat siis lähelle arvoja, mutta asenteet ovat 
kapea-alaisempia ja rajatumpiin kohteisiin suuntautuvina. Asenne on hiljainen, huomaamaton 
uskomus, johon uskotaan niin voimakkaasti, että se pakottaa aivot antamaan loogiset, fyysiset 
ja tunneperäiset reaktiot, jotka seuraavat tätä ajatusta. Asenne on voimakkaampi kuin uskomus. 
Asenteet ovat suurenmoisia renkejä mutta pelottavan tyrannimaisia isäntiä itsen ohjaamisen ja 
johtamisen lähtökohtana. Asenne ilmaisee taipumusta ajatella, tuntea ja käyttäytyä tietyllä tavalla. 
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Se on henkinen mielentila, joka ohjaa käyttäytymistä. Asenteet ovat alttiutta tuntea, toimia 
tai reagoida jotain ajatusta, tilannetta tai henkilöä tai ryhmää kohtaan suotuisasti tai epäsuotuisasti. 
Asenteissa ilmenee suunta ja voimakkuus. Mitä voimakkaampi asenne, sitä pirstaleisempi 
se on. Mitä lievempi asenne, sitä laajempi se on. Todelliset asenteet saattavat olla vakavassa 
ristiriidassa sanallisten asenteiden kanssa. 
Asenne on oman todellisen minämme ”ennakkojärjestelijä” Sen juuret ovat sisällä mutta hedelmät 
ulkona, se on paras ystävämme tai pahin vihollisemme. Se on sanojamme rehellisempi ja 
johdonmukaisempi, se on varhaisempiin kokemuksiin pohjautuvaa ulkoista suhtautumista ja 
asia, joka vetää ihmisiä puoleemme tai karkottaa heidät. Asenne ei ole koskaan tyytyväinen ennen 
kuin on ilmaissut itsensä. Se on menneisyyden arkistonhoitaja ja on nykyhetkemme puhemies 
sekä tulevaisuutemme profeetta. (John C. Maxwell 2006.) 
Teoreettinen eli abstrakti asennoituminen luo perustan seuraaville tietoisille ja tahdonvaraisille 
käyttäytymismuodoille. Se vapauttaa ”oman minämme” sisäisistä kokemusmaailman kahleista ja ulkoisista 
rajoituksista. Mahdollistaa luovuuden, henkisen uuden luomisen ja ilmiöiden tarkastelun. Johtaa 
vastuullisuuteen omista uskomuksista, asennoitumisista ja mielipiteistä. Mahdollistaa harkitsevan 
siirtymisen tietystä näkökulmasta toiseen näkökulmaan. Mahdollistaa useampien näkökulmien yhtäaikaisen 
käsittelyn. Mahdollistaa olennaisen hahmottamisen kokonaisuudesta osiin ja osista kokonaisuuteen. Auttaa 
yläkäsitteiden kautta tapahtuvaan asioiden yleiseen hallintaan. Mahdollistaa kuvitteellisen ennakoinnin, 
asennoitumisen joka ylittää ”pelkän mahdollisen” rajan. Konkreettisella ajattelulla ja käyttäytymisellä ei ole 
näitä ominaisuuksia (Goldstein ja Scheerer 1969, Hacker 1982). 
Voimia kuluttavia asenteita kuvaa: kyvyttömyys myöntää tehneensä väärin (yhteenottojen lähtökohta), 
anteeksiantamattomuus (kaunaisuus syö sielua), pikkumainen oikeuksista kiinnipitäminen (vakiokohtelun 
vaatimus), minä-sairaus (koituu meidän tappioksemme), arvosteluhenkisyys (kaikki tunnistaa sen) sekä halu 
kahmaista kunnia (itsekkyyden lähtökohta). Ihmisen asenne ja mahdollisuudet kulkevat käsi kädessä, 
asenne on sisäinen tunne, jota käyttäytymisemme ilmaisee. Asenteen peittely-yritykset eivät yleensä kestä. 
1. Asenteemme määrittää onnistumisen ja tappion. 
2. Asenteemme määrittää suhtautumisemme elämään. 
3. Asenteemme määrittää ihmissuhteemme. 
4. Asenteemme on ainoa seikka, joka erottaa menestyksen tappiosta, koska hyvä asenne tarjoaa pienen 
etumatkan onnistumiseen ja huono asenne epäonnistumiseen (pienen etumatkan periaate). 
5. Asenteemme tehtävää aloittaessa vaikuttaa lopputulokseen enemmän kuin mikään muu. 
6. Asenteemme voi muuttaa ongelmamme siunaukseksi tai kiroukseksi. 
7. Asenteemme voi antaa poikkeuksellisen myönteisen näkökulman. 
8. Asenne ei ole koskaan automaattisesti merkitty tai leimattu. 
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Kuvio: Esimerkki asenteen merkityksestä iloon ja ilon tuottamiseen opetussuunnitelman 

konseptointialueilla (Soveltaen Hilkka Asanti) 
 
Asenteet vaikuttavat niiden välineiden valintaan, joilla arvoja pyritään saavuttamaan, joten asenteet ovat 
usein johdettavissa henkilön arvoista. Asennearvot liittyvät siihen, kuinka ihminen suhtautuu valinta- ja 
päätöksentekotilanteessa edessä olevaan tekoon tai toimintaan. Asennearvojen pohjalta syntyvät 
päätökset, joista ihmisen on kannettava vastuu yhtä lailla kuin toteutuksessa ilmenevistä teoistaankin. 
Asennearvojen keskeinen elementti on vastuu. Asennoitumisia on määrätön määrä ja ne voivat johtaa mitä 
erilaisimpiin seurauksiin.  
1) Huonoissa oloissa (kontekstisuhteissa, esim. kotona, koulussa, työpaikalla) entistä huonommat 
olomme ovat usein asennoitumisemme seurasta. 
2) Hyvissä oloissa (kontekstisuhteissa, esim. työpaikalla) asennoitumisemme voi aikaan saada 
huonot olot. Valittuaan asenteen ihminen joutuu aina tiettyyn asemaan; voittajan, häviäjän 
tai uhrin asemaan. 
3) Yksityiskohtiin keskittyminen saa elämässä usein hallitsevan sijan. Asennetaipumuksemme 
mukaan keskitymme joko yksityiskohtiin tai kokonaisuuksiin. Kumman tahansa valinta johtaa 
toisen poissulkeutumiseen. 
4) Voimakkaista ja pirstaleisista asenteista tulee usein elämää määrääviä ja hallitsevia elementtejä, 
huonoja isäntiä ja vahvoja renkejä. Todellisuussuhteissa ne näkyvät jatkuvana toistamisena, 
koska ne ovat automaattisia. 
5) Asennoituminen on strategista toimintaa. Asennoitumisella joko voitetaan tai hävitään. 
Kannattaa siis taistella hyvillä asenteilla huonoja vastaan. 
6) Pysyvä asennerakenne (=suhtautumiskaava) tekee ihmisestä ”tyypin”, yksipuolisen tunnistettavan 
tyypin toisten silmissä. 
 
Autoritaarisia asennetaipumuksia ilmentää kiihkokansallismielisyys, sovinnaisuus, autoritaarinen 
alistuminen, autoritaarinen aggressiivisuus, taiteellisuuden, intuitiivisen ajattelun ja filosofoinnin 
vastustaminen, taikauskoisuus ja kaavoittuneisuus, vallan ja kovuuden ihannoiminen, kyynillisyys, 
projektiivisuus, liiallinen huolestuneisuus ympäristön seksuaalielämästä. Autoritaariset 
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asennetaipumukset sotkevat pahasti demokraattisen johtajuuden pyrkimyksiä ja esimiesten 
kääntymistä työntekijöiden puoleen. Autoritaariset asennetaipumukset ylläpitävät uskomuksia 
organisaation valtasuhteista ja rakenteista. Autoritaariset asennetaipumukset ovat 
usein ryhmien sisäisten ongelmien keskeisenä lähteenä. Hallintososiologisesti byrokraattiset 
organisaatiot ylläpitävät ja suosivat autoritaarisia asennetaipumuksia. Autoritaariset asennetaipumukset 
sotkevat pahasti mm. organisaatioiden kannustejärjestelmiä, koska kannusteajattelu 
pohjautuu uskomukseen demokraattisesta osallisuuteen kykenevästä persoonallisuudesta. 
 

2.Nurinkääntynyt asennemaailma 
 
Norberto R. Keppe (s. 1927, São Carlos, Brasilia) on brasilialainen psykoanalyytikko, ja Analyyttisen 
trilogian kansainvälisen yhdistyksen perustaja ja puheenjohtaja. Analyyttisessä trilogiassa yhdistetään 
teologian, filosofian ja tieteen alat, jotka yksilössä vastaavat tunnetta, ajatusta ja toimintaa. 
Keppe löysi psykologisen inversion mekanismin v. 1977. Hänen mukaansa ihminen invertoi erityisesti 
elämään ja totuuteen liittyviä käsitteitä, koska hän haluaa nähdä ne itselleen vahingollisina. 
Yhteiskuntajärjestelmämme on invertoitunut. Sisäiset arvot ovat kääntyneet ylösalaisin: hyvä on 
kääntynyt pahaksi ja paha hyväksi. Ihminen havaitsee todellisuuden käänteisellä tavalla: hyvä ei 
kestä kauan, paha on vahvempi kuin hyvä, totuus on vahingollista, rakkaus tuottaa kärsimystä, 
pehmeys on heikkoutta, rehellisyys on lapsellista, aggressiivisuus on tehokasta, auttaminen merkitsee 
menetystä, laiskuus on miellyttävää, juominen ja tupakoiminen on vapautta. Nämähän 
ovat nykykielellä sanottuna ihmisen mukavuusalueella elämisen filosofian keskiössä. 
 
Ihmisen toimintaa johtaa sisäinen inversio, nurinpäin kääntynyt tunnemaailma eikä järki. Siksi 
ihminen vastustaa tunteen tasolla hyvää ja nauttii siitä, mikä on epäterveellistä. Ihminen on tun (essenssi) 
on toimintaa hyvyydessä, kauneudessa ja totuudessa. Ihminen ei kuitenkaan ole enää 
täydellinen olemassaolon (eksistenssi) tasolla. Ihmisellä on vapaa tahto valita: hän voi joko hyväksyä 
tai kieltää alkuperäisen olemuksensa. Ihminen estää ja rajoittaa todellista olemustaan 
psykopatologisilla asenteillaan: kateus, suvaitsemattomuus, ylimielisyys, itsekkyys jne. Ihminen 
ei tunne sisintään. Tietoisuus valaisee ihmisen sisintä ja auttaa häntä pääsemään yhteyteen sisimpänsä 
kanssa. 
 
Asenteesta aiheutuvia psyykkisiä (sisäisiä) ongelmatoimintoja (Psykoanalyytikko Pertti Simula 2006): 
Huono tapa: Ylläpidän ahdistusta ja pelkoa. Ruokin katkeruutta ja vihaa. En osaa olla levollinen 
ja nauttia. Idealisointi: Koen olevani ylivoimainen (suuruudenhulluus). Täydellisyyden tavoittelu 
(Perfektionismi). Asetan ankaria ja rajattomia odotuksia itselleni ja muille, Koen olevani vastuussa kaikesta. 
Minä vain osaan, olen korvaamaton. Idealisoin muita: Odotan että muut toimisivat kuten haluan, petyn 
usein. Oman tietoisuuden sensuuri: Ahdistun ja/tai suutun saadessani kuulla puutteistani tai virheistäni. 
Puolustelen ja selittelen virheitäni. Tuomitsen, syyllistän muita ja itseäni. Ruokin uhriasennetta. Sairastelen 
toistuvasti. Torjun tietoisuuden jota saan toisen käyttäytymisen kautta itsestäni. Kateus: Reagoin 
kielteisesti uusiin ajatuksiin ja mahdollisuuksiin. Suurentelen ja märehdin vaikeuksia. Keskitän kaiken 
huomion ongelmiin. Iloitsen toisen epäonnesta. Haluan toiselta hänen hyvänsä pois. Tunnen ja ajattelen 
tuhoavasti. Olen usein epäluuloinen. Koen muut vihollisinani. Koen että ilo ja menestyminen on kiellettyä. 
Itsekeskeisyys: Kaikki yllä olevat toimintatavat ilmentävät itsekeskeisyyttä. 
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Kuvio: Ihmisen inversoitunut maailma (Soveltaen Norberto Keppe) 
 
Vaikka hyveistä ei juurikaan enää puhuta, se ei merkitse sitä, ettemmekö enää tarvitsisi niitä, eikä liioin sitä, 
että meillä olisi oikeus olla piittaamatta niistä. Spinoza sanoi, että on parempi opettaa hyveitä kuin tuomita 
paheet; ilo on surua parempi, ihailu halveksuntaa parempi, hyvä esimerkki parempi kuin häpeäntunne. 
”Olen kuullut monta saarnaa ja saanut monta neuvoa, mutta en ole kuullut yhtään saarnaajaa, joka olisi 
ollut niin vaikuttava kuin harmaat hiukseni, enkä yhtään neuvonantajaa, joka olisi ollut niin tepsivä kuin 
omantuntoni ääni. Olen syönyt valituimpia ruokia ja juonut parhaimpia viinejä ja nauttinut kauniimpien 
naisten lemmestä; mutta en ole huomannut yhdenkään nautinnon vetävän vertoja hyvän terveyden 
nautinnolle. Olen niellyt katkerinta ruokaa ja juomaa, mutta ei mikään mielestäni ollut niin katkeraa kuin 
köyhyys. Olen työskennellyt raudan kanssa ja kantanut raskaita taakkoja, mutta en ole tavannut toista 
taakkaa yhtä raskasta kuin velan. Olen etsinyt varallisuutta kaikissa sen muodoissa, mutta en ole löytänyt 
rikkautta, joka vetäisi vertoja tyytyväisyydelle.” (Arabialainen viisaus.) 
 

XI Luonne ja pedagogiikka 
 

1.Oikea tapa toimia 
 

Perinteinen tapa lähestyä oikeaa tapaa toimia kuvataan käyttäytymisen tasolla, jota kuvataan toiminnan 

teoriassa myös operatiiviseksi tasoksi.  Käyttäytymisen taitojen osalta tavoitteet näyttäisivät tällaisilta. 

Kuuntelen toisia. Ratkaisen erimielisyydet myönteisin keinoin. Käyttäydyn hyvien tapojen mukaisesti. 

Noudatan sovittuja sääntöjä. Annan toisille työrauhan. Huolehdin koulutarvikkeistani. Huolehdin 

tehtävistäni. Työskentelen toisten kanssa. Kannustan toisia. Suunnittelen työskentelyäni. Osallistun 

oppitunneilla. Tällaista lähestymistapaa kutsutaan käyttäytymisorientaation arvioinniksi. 

Ajattelu- ja opiskelutaitojen osalta luonnetaidolliset tavoitteet   näyttäisivät tällaisilta: Olen kiinnostunut 
uusista asioista. Teen kysymyksiä opittavasta aiheesta. Teen tarkkoja havaintoja. Kehittelen ideoita ja 
toteutan niitä. Ilmaisen mielipiteeni. Kehittelen ajatuksia muiden kanssa.  Osaan perustella ja päätellä. 
Ratkaisen  ongelmia  itsenäisesti. Ratkaisen ongelmia yhdessä muiden kanssa. Tunnistan, milloin en 
ymmärrä tai osaa jotakin ja pyydän apua. Hankin tietoa kirjoista ja netistä. Sovellan taitoja uusissa 
tilanteissa. 
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Opiskelijat osoittavat, miten ne käyttäytyvät eri tilanteissa. He käsittelevät ja selittävät miksi on tärkeää 

esim. osoittaa itsehillintää, sinnikkyyttä, kiitollisuutta, urheutta ym. hyveitä ja vahvuuksia. He kertovat, 

miten heidän toimintansa vaikuttaa muihin ihmisiin ympärillä. He oppivat oikeita tapoja toimia 

konkreettisin esimerkein, sillä esimerkki muodostaa ohjeen tavasta toimia. 

Olen kiinnostunut uusista asioista, (uteliaisuus, tiedonjano). Teen kysymyksiä opittavasta aiheesta, 
(kriittinen ajattelu). Teen tarkkoja havaintoja, (näkemyksellisyys). Kehittelen ideoita ja toteutan niitä, 
(luovuus) . Ilmaisen mielipiteeni, (rohkeus).Kehittelen ajatuksia muiden kanssa,(sosiaalinen tilannetaju)  
Osaan perustella ja päätellä, (viisaus, näkemyksellisyys). Ratkaisen ongelmia itsenäisesti, antaumuk-
sellisuus, innostus) .Ratkaisen ongelmia yhdessä muiden (reiluus, sinnikkyys, kanssa, stävällisyys).Tunnistan, 
milloin en ymmärrä tai osaa jotakin ja pyydän apua, (uteliaisuus, tiedonjano, rohkeus). Hankin tietoa 
kirjoista ja netistä, (uteliaisuus, tiedonjano). Sovellan taitoja uusissa tilanteissa (arviointikyky). 
 
 Vahvuuksien arvioinnilla mitataan oppilaiden tunne-elämän ja käyttäytymisen taitoja, kompetensseja 
sekä luonteenpiirteitä, jotka luovat oppilaalle a) tunteen henkilökohtaisesta onnistumisesta, b) edistävät 
ihmissuhteita perheen sisällä, vertaisiin ja muihin aikuisiin, c) parantavat oppilaan mahdollisuuksia kohdata 
vastoinkäymisiä ja stressaavia tilanteita sekä d) edistävät oppilaan henkilökohtaista, sosiaalista ja 
akateemista kehittymistä. 
Vahvuuksien tukemisen ja siihen pohjautuvan arvioinnin mukaan: a) kaikilla oppilailla (myös haasteellisim-
milla) on vahvuuksia, joiden pohjalle tukeminen voidaan rakentaa, b) lapsia/nuoria voidaan motivoida 
opettajien, vanhempien ja muiden suhtautumisella heihin ja c) oppilaan vahvuuksien esiintuomisen 
epäonnistuminen ei johdu vain oppilaan ongelmista, vaan siihen vaikuttavat esimerkiksi myös ympäristö, 
aikuisten/vertaisten suhtautuminen ja vahvuuksien näyttämisen mahdollisuuksien vähyys. Aina on 
olemassa mahdollisuus, että jossakin matkan varrella ihmismielen vahvuudet voivat syttyä ja alijäämät 
voidaan voittaa.  
Vahvuus on eri asia kuin lahjakkuus. Lahjakkuus on yksilöitä vertaileva käsite: lahjakkuuden lajit ja taidot 
vaihtelevat eri yksilöillä ja yksilö on lahjakas tai ”vähemmän” lahjakas aina suhteessa johonkin oletettuun 
keskimääräiseen lahjakkuuteen. Lapsen lahjakkuusalueita voivat olla esimerkiksi piirtäminen (kuvallisen 
ilmaisun lahjakkuus), soittaminen (musiikillinen lahjakkuus), juokseminen ja kiipeileminen (liikunnallinen 
lahjakkuus), puuhastelu erilaisten rakennussarjojen parissa (tekninen lahjakkuus), eläinrakkaus 
(luonnonystävä), kontaktien luominen toisiin ihmisiin (sosiaalinen lahjakkuus) ja tarinoiden kertominen 
(viestinnällinen lahjakkuus). Jokaisesta lapsesta löytyy jokin vahva alue, jokin lahjakkuus, jota voidaan 
ruokkia monella tavalla. Koulussa ja kotona korostetaan usein lasten lahjakkuutta oppimisen avaimena. 
Niinpä lapset haluavat vaikuttaa lahjakkailta ja peittelevät työmäärää, joka oppimiseen liittyy. He eivät 
halua näyttää ”tyhmiltä”, sillä opettajien, vanhempien ja kavereiden edessä älykkäältä näyttäminen on 
tärkeää. Omia ponnisteluja hävetään, koska omaa tyhmyyttä ei haluta näyttää. Lahjakkuusharha 
saa lapset välttämään haasteita ja pelkäämään virheitä. Menestyksen vaatima kova työ koetaan 
uhkana itsetunnolle. Sen sijaan, että tartuttaisiin haasteisiin, usko lahjakkuuteen menestystekijänä 
saa lapsen kadottamaan itseluottamuksensa ja motivaationsa. 
”Kertyvyyden lait koskevat jokaista, mutta dramaattisimmin niitä, joita mielestään kertyvyys ei koske.” (Esa 
Saarinen). ”Yksilöt, jotka perustavat tulevaisuutensa vahvuuksilleen saavuttavat enemmän, kuin että he 
tekisivät saman pyrkiessään parantamaan heikkouksiaan” (Clifton & Harter, 2003). ”Vahvuudet ovat 
kaikkein todellisin ja aidoin näkökulma persoonallisuuteen” (Clifton ja Anderson, 2004). ”Vahvuuksien 
käyttäminen luo tunteen, että on luonut oman kohtalonsa” (Clifton ja Anderson, 2002). 
 
Ihminen on onnellinen kun hän saa toteuttaa henkilökohtaisia hyveitään. Tämä onnistuu käyttämällä 
hyödyksi meille ominaisia luonteenvahvuuksia. Sokrates ja myöhemmin monet muut ajattelijat, kuten 
Benjamin Franklin ja positiivisen psykologian tutkijat, pitivät hyveiden harjoittamista keinona elää onnellista 
elämää. Hyvettä voi kuvata olennon tarkoitukseksi. Kun toteutamme tarkoitustamme, elämme hyvin. Kynän 
hyve on kirjoittaa hyvin, lampun hyve on valaista hyvin, ihmisen hyve on elää hyvin. 
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2. Luonnetaitojen liitäntä perusarvoihin 
 
Kari E. Turunen (1992) ryhmittelee arvot neljään luokkaan. Varsinaisia arvoja on vain kolme, eli totuus, 
kauneus ja hyvyys. Näitä voidaan tavoitella, mutta ei pysyvästi saavuttaa. Totuus avautuu asioiden 
olemuksena. Totuus on ilmauksen ominaisuus, joka vastaa tosiasioita, perusteltuja uskomuksia. 
Hyvyys on taito käyttää kokemuksen tuomia koeteltuja menetelmiä. Se on riittävää kykyä vastata asioiden 
vaatimuksiin. Se on johdonmukaisuutta toiminnassa ja kykyä omaksua syviä arvoja. Kauneus on arvo, joka 
tuotetaan kokemuksellisten menetelmien pohjalta ja joka ilmaisee ihmisen ylevyyttä, yhteisyyttä ja taiteen 
tuotetta. Taiteen tuotoksen olemus, sen avautuminen ihmiselle ilmentyy totuutena. Kauneus herättää 
emootion ja nostattaa ylevyyden tunteen. 
Arvoihin sekoitetaan usein arvostuksia, esimerkiksi luomutuotteet ovat teollisia parempia. On tärkeää 
tunnistaa arvomme - asiat, jotka ovat meille tärkeitä. Yhtä tärkeää on tunnistaa vahvuutemme - asioita 
joissa olemme hyviä. Arvojen tunnistamiseksi voimme tehdä muutamia kysymyksiä: mitkä ovat asioita, 
jotka ovat minulle tärkeitä elämässäni? Mitkä ovat asioita, jotka ovat minulle tärkeitä yhteisössä tai 
maailmalle? Mitkä ovat asioita elämässäni, jotka saavat minut tuntemaan onnellisuutta ja tasapainoi-
suutta? Mitä minulla ei ole tarpeeksi? Onko elämässäni jotain, jonka haluan vaihtaa? Mitä minun tulee 
tehdä nyt? Mitä minun pitää miettiä myöhemmin? Hofsteden (1991) mukaan arvot ovat laajoja 
suuntauksia, joihin liittyy tunteita; ne ovat plus ja miinus puolella. Ne käsittelevät muun muassa 
ulottuvuuksia: paha vs. hyvä, likainen vs. puhdas, ruma vs. kaunis, luonnotonta vs. luonnollinen 
 
Lapsuudessa omaksutun arvojärjestelmän on todettu olevan suhteellisen pysyvä, jo senkin tähden, 
että arvot ovat opittu tiedostamatta ja pysyvätkin suurimmaksi osaksi implisiittisinä koko elämän ajan. 
Pysyvyys on jo arvojen määritelmissä yleisesti mainittu asia ja se luo mahdollisuuden jatkuvuudelle yksilön 
elämässä. Yksilön arvojärjestelmä ei kuitenkaan ole täysin joustamaton, johan ihmisen muutkin kognitiiviset 
rakenteet muovautuvat elämän aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristössä tapahtuvat muutokset, niin 
työelämässä kuin muuallakin yhteiskunnassa, muovaavat ihmisten arvoprioriteetteja. Arvot eroavat 
luonteen piirteistä, koska • arvot ovat kriteereitä, joiden avulla arvioidaan käyttäytymisen toivottavuutta 
• arvot vaihtelevat sen mukaan kuinka tärkeäksi yksilö arvioi tietyt päämäärät, • arvot ovat yksilön 
intentionaalisia tavoitteita, • motivaatioiden vaihtelu organisoi niin arvot kuin piirteetkin. 
 
Kun ihminen sanoo arvostavansa jotakin, on kyse enemmästä kuin pinnallisesta tykkäämisestä tai 
pitämisestä, on kyse jonkin asian pitämisestä hyvänä tai oikeana (Rohan 2000). Arvostaessamme 
jotakin pidämme sitä jollakin tapaa parempana kuin muita vaihtoehtoja. Arvostamamme asiat koemme 
hyviksi, puhtaiksi, kauniiksi, luonnollisiksi, normaaleiksi, loogisiksi tai rationaalisiksi. (Hofstede 1991.) 
Arvioimme ympäristöämme jatkuvasti, automaattisesti tekemällä johtopäätöksiä asioiden hyvyydestä tai 
pahuudesta (Festinger 1954 & Rohan 2000). 
 
”Ihmisen tarkoitus on elää tietyntyyppistä elämää, ja tämä elämä on sielun toimintoja ja sen tekemiä 
tekoja, jotka osoittavat järkeä. Näin hyvän ihmisen tulee elää hyvin. Kukin toiminto on suoritettu hyvin, kun 
sen loppuunsaattaminen on ilmaissut jonkun sopivan hyveen. Näin ollen inhimillinen hyvä on sellaista 
sielun toimintaa, joka osoittaa hyveitä.” (Aristoteles) Toisin sanoin, tahto tarkoittaa kykyä toimia 
päämäärän mukaisesti, sivuuttaen välittömät toiveet ja pyrkimykset. Hyvät teot tehdään hyvää hyvyyttään. 
 
Mitkä sitten ovat vahvuutesi? Vahvuuksien tunnistamiseen pääsemme tekemällä kysymyksiä: mitkä ovat 
vahvuutesi? Millaisia asioita teet hyvin? Millaisesta tekemisestä tai toiminnasta pidät eniten? Millaisia 
vahvuuksia ystäväsi tai perheesi sanoo sinulla olevan? Voitaisiin sanoa, että vahvuuksiensa avulla ihminen 
voi toteuttaa arvojensa suuntaamaa elämää. Keskittymällä vahvuuksiin ja hyveisiin elämässä voi rakentaa 
emotionaalisia resursseja ja joustavuutta. Käyttämällä vahvuuksia voi kasvaa ja vahvistaa kykyä parantaa 
elämää ja luoda onnellisuutta sekä omassa ja toisten elämässä. 
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Henkilökohtaiset vahvuudet edesauttavat kasvua ja kehitystä. Ne ovat ominaisuuksia, jotka määrittävät 
meitä yksilöinä. Henkilökohtaisia vahvuuksia käytämme niiden taitojen hankinnassa, jotka auttavat meitä 
selviämään. Tässä mielessä se on helppo nähdä, miksi jotkut ihmiset pitävät kielteisiä ominaisuuksia 
vahvuuksina. Nämä ”vahvuudet”, kuitenkin harvoin johtavat myönteisiin suhteisiin tai korkeaan ja 
kestävään hyvinvointiin. 
 
Henkisesti terveellä ihmisellä on luontainen halu omistaa positiivisia piirteitä ja ajatella itsestään hyvää. 
Tämä luontainen ”positiivinen puolueellisuus” on väistämätön. Positiiviseen psykologian asteikot ovat 
erityisen alttiita tämän puolueellisuuden esiintuloon. Niinpä monet positiivisen psykologian asteikot eivät 
ole aidosti arvioivia, koska ihmiset haluavat omistaa ja nähdä idealisoidun näkemyksen itsestään. Suurempi 
pistemäärä jonkin vahvuuden alueella ei välttämättä tarkoita, että se on aito piirre henkilössä, mutta 
henkilö arvostaa tätä vahvuutta ja haluaa nähdä sen itsessään. Periaatteessa useimmat ihmiset ajattelevat, 
että he ovat parempia kuin keskimäärin, mutta sitä on vaikea tieteellisesti todistaa. Toisaalta voidaksemme 
tutkia ja arvioida ilmiöitä me tarvitsemme käsitteitä ja kieltä ja luokituksia, joiden avulla voimme tunkeutua 
ilmiöiden olemukseen. 
 

3.Ihanteet ja luonnetaidot 
 
Ihanteet voidaan nähdä ihmisen toiminnan ohjaajana tai päämääränä, joita tulisi jäljitellä. Ihanteet 
kuvailevat usein olioihin liitettäviä positiivisia ominaisuuksia. Ihanteiden ajatellaan usein olevan 
subjektiivisia; jokaisella ihmisellä on omat mielikuvansa muun muassa ihanneihmisestä tai vaikkapa 
mieluisimmasta elämäntilanteesta. ”Ei ole maailmassa eikä yleensä myöskään sen ulkopuolella mahdollista 
ajatella mitään muuta, mitä voitaisiin pitää hyvänä ilman rajoitusta, kuin yksin hyvä tahto. Ymmärrys, 
älykkyys, arvostelukyky ja muut hengen taitolajit, miten niitä nimitettäneenkin, tahi rohkeus, päättäväisyys 
ja kestävyys aikeissa, nuo temperamentin ominaisuudet ovat epäilemättä monessa suhteessa hyviä ja 
toivottavia; mutta ne voivat myös vaikuttaa hyvin pahasti ja vahingollisesti, jos tahto, jonka on käytettävä 
näitä luonteen lahjoja ja jonka ominaista laatua sen tähden sanotaan luonteeksi, ei ole hyvä.” (Kant 1990) 
Ihanteet ovat käsin kosketeltavampia kuin arvot. Ne voivat olla ihmisen tai yhteisön ominaisuuksia, 
mitä arvot eivät voi olla. Työyhteisö voi olla dynaaminen, perinteinen ja läheinen muttei totuus 
tai hyvyys. Arvot ovat yleisiä ja kriteerinkaltaisia, kun taas ihanteita voidaan pitää niiden sovelluksina. 
Arvoja tavoitellaan, mutta ihanteita asetetaan. Tosin ihanteetkin ovat tavoittelun kohteena eivätkä ne 
sellaisenaan välttämättä toteudu, mutta se mahdollisuus on kuitenkin olemassa. Ihanteet ovat ihmisen 
ominaisuuksia. Ihanteita on lukematon joukko: esimerkiksi rehellisyys, oikeudenmukaisuus,  suvaitse-
vaisuus, vastuullisuus, ystävällisyys, tasa-arvo. Vahvuudet kuuluvat ihanteiden kategoriaan. Ihanteet ovat 
eettis-inhimillisiä hyveitä, jotka säätelevät ihmisten välisiä suhteita ja käytännön vuorovaikutusta. Tällaisia 
ovat esimerkiksi luotettavuus, oikeudenmukaisuus, rehellisyys, tasa-arvoisuus, ystävällisyys ja 
suvaitsevaisuus. Ihanteet ovat hyveinä myös ihmisten ja yhteisöjen ominaisuuksia. Ihanteet seuraavat 
yhteiskunnallista kehitystä ja ne muuttuvat . 
Suotta väheksytyt ihanteet - sellaiset kuin rehellisyys, itsenäisyys, rohkeus ja ahkeruus – eivät suuresti eroa 
arvoista. Osa ihanteista on niin ”arvopitoisia”, että me käytännössä nimitämme niitä arvoiksi. Ihanteita on 
kuitenkin useita ja niitä keksitään jatkuvasti lisää. Ihanteille on myös tyypillistä, että ne sisältävät toisia 
ihanteita. Ihanteiden kudoksessa kaikki vaikuttaa kaikkeen. 
Jotkut ihanteista näyttävät kuitenkin olevan yhteen sopimattomia toisten ihanteiden kanssa. hitaasti 
vuosikymmenien aikana. Ihanteet ovat elämän runko. Jos niitä loukataan, syntyy kiivaita prosesseja. 
Ihanteisiin liittyy kriittisyys, itsemääräämisoikeus, tasa-arvo ja yksityisyys. Kun arvostus muuttuu ihanteeksi, 
se tulee tietoisesti tai tiedottomasti asetetuksi vaatimukseksi, esimerkiksi terveys arvostuksen kohteena ja 
terveys ihanteena. Nuorilla on kohdeihanteita. 
Ihanteisiin liittyy hyveellisyyteen kuuluvaa paatosta (=ollaan jyrkästi puolta tai vastaan, ”kaikki tai ei 
mitään”). Esimerkiksi suomalaisessa koulukasvatuksessa oli ennen ihanteena pidättyvyys, hiljaisuus, 
vaatimattomuus, kuuliaisuus, häveliäisyys, kärsivällisyys, kohtuullisuus ja kiitollisuus. Nämä ihanteet ovat 
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kadonneet ja nykyisin koulun ihanteita ovat avoimuus, tasa-arvoisuus, suvaitsevaisuus, itsenäisyys, 
vastuullisuus ja kriittisyys. 
 
 

4.Vahvuudet toimijuuden sisältönä 
 
Seuraavaksi käsittelen ihmisen positiivisia luonteenpiirteitä ja ominaisuuksia elämän erilasista 
perspektiiveistä. Vahvuuksien jälkeisissä suluissa avaan lyhyesti vahvuuksien sisältöä toimijan 
näkökulmasta. 
 

4.1. Viisaus ja tieto 
 

• luovuus (kyky uudenlaiseen ja tuotteliaaseen ajatteluun) 
• avoimuus (avoin uusille näkökulmille) 
• yksityiskohtaisuus (ottaa kaiken huomioon) 
• tarve ja halu oppia (omaksuu ja oppii kaiken aikaa uutta) 
• näkemyksellisyys (kyky antaa hyviä neuvoja muille) 
188 189 
Viisautta ja tietoa edustavat uteliaisuus, rakkaus, oppiminen, tuomitsemattomuus, kriittinen 
ajattelu sekä avarakatseiset näkökulmat. 
Luovuuden vahvuusalue ilmenee taiteellisuuden alueella. Se ilmenee myös käytännöllisyytenä, 
nokkeluutena ja maalaisjärkenä; kykynä ratkaista arkielämän selviytymiseen liittyviä kysymyksiä. 
Se näkyy uusien ajatusten tuottamisena ja hyödyllisten ratkaisujen löytämisenä kaikilla elämän 
alueilla. 
Uteliaisuusvahva ihminen on kiinnostunut uusista asioista, etsii vaihtoehtoja, laajentaa maailmankuvaansa 
kysymällä miksi? Miksi ei? Entäpä jo? Arvona hänellä on toisen kunnioittaminen 
eikä uteliaisuus johda sotkeutumaan toisten asioihin. Uteliaisuus on aktiivista osallistumista ja 
kiinnostuneisuutta asioihin ja ilmiöihin, jotka eivät sovi ennakkokäsityksiin ja arkiuskomuksiin. 
Uteliaisuusvahvuuden vastakohta on nopea kyllästyminen. Löhöilevä television katselu ei kuulu 
uteliaisuusvahvuuden piirteisiin. Uteliaisuusvahvuus ilmenee silloin, kun kohde on hieman hankala 
ja vaatii ponnistuksia tullakseen ratkaistuksi. Se käyttö on jatkuvaa uteliaisuutta sekä oman 
sisäisen maailman tuntemiseen, omien kokemusten puntarointiin, ympäristön ilmiöihin. Uteliaisuus 
kuuluu tutkimusmatkailijoiden vahvuusalueisiin. Sen avulla on löydetty kaikilla elämän 
alueilla uusia kohteita ja ilmiöitä. 
Avarakatseisuus vahvuutena merkitsee ennen kaikkea sitä, että ihminen pystyy muuttamaan 
mieltänsä ja siihen kuuluu pysyvä todellisuushakuisuus. Sen vastakohtana ilmenevät päättelyvirheet, 
musta-valkoajattelu ja asioiden yletön henkilöiminen. Tämä vahvuus sisältää ajatuksen 
kaikkien uskomusten asettamisesta toisiaan vastaan; ja se, ettei sekoita omia halujaan ja tarpeitaan 
ulkoisiin tosiseikkoihin. Se on tapa tutkia asioita kriittisesti läpi, ilman hätäisiä johtopäätöksiä. 
Tällaiseen vahvuuteen vedoten ihmisellä on mahdollisuus seistä omien mielipiteittensä 
takana ja toimia niiden mukaisesti. 
Tiedonjano merkitsee rakkautta oppimisen. Se tarkoittaa kaikkien tilaisuuksien käyttämistä 
tietämättömyyden, tarkoituksettomuuden, taitamattomuuden ja voimattomuuden voittamiseen. 
Se ei tarkoita ulkokohtaista uteliaisuutta, vaan halua oppia ilman ulkoisia yllykkeitä. Tiedonjano 
on oppimisen perusta, jota luonnehtii periaate: vetää irti, pilkkoa pienemmiksi – laajentaa kokonaisuuksiksi. 
Näkemyksellisyysvahvuus edustaa kognitiivisten vahvuuksien kypsintä vahvuutta. Sen vastakohta 
on näkemysvaje, joka tarkoittaa uskomuksiin perustuvaa rajoittuneisuutta. Näkemyksellisyys 
on lähimpänä viisautta itseään ja se on maailmankuvallinen vahvuus. Sen pohjalta ihminen 
tietää, mikä maailmassa on tärkeintä ja mikä mutkikkainta. Näkemyksellisyys tarjoaa mahdollisuuden 
katsella maailmaa tavalla, joka tuntuu sekä muista että itsestä järkevältä. Se on perspektiivivahvuus, 
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jolla on ajallinen yhteys ihmisen toimintaan eri ikäkausina. Se on tapa nähdä 
todellisuus sellaisena, joka tuntuu hyvin harkitulta ja järkevältä. Itse asiassa jokaisen ihmisen ongelma 
on liika kapea-alaisuus suhteessa niihin vuorovaikutussuhteisiin, jotka vaikuttavat hänen 
hoitamisiinsa asioihin. Mitä laaja-alaisempia tehtäviä hoitaa, sitä enemmän on ymmärrettävä 
asioiden riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteita eli sitä enemmän on oltava näkemystä. 
 

4.2. Rohkeus 
 

• aitous (rehti ja aito ihminen) 
• urheus (ei pelkää haasteita) 
• sitkeys (tekee loppuun minkä aloittaa) 
• into (energinen ja kiinnostunut) 
190 191 
Rohkeus-vahvuudet pohjautuvat ihmisen tahtotekijöihin, voimattomuuuden voittamiseen. 
Rohkeusvahvuuksien avulla ihmisellä on mahdollisuus saavuttaa tavoitteita, joita hän on itselleen 
asettanut. Rohkeus-kategoriaan kuuluu urhoollisuus, toiminnallisuus, sinnikkyys, eheys, 
rehellisyys, aitous sekä innostus. Urheuden hyveiden piiriin kuuluvat vahvuudet rohkeus, urhoollisuus, 
toiminnallisuus, sinnikkyys, eheys, rehellisyys, aitous sekä innostus. 
Rohkeusvahvuus muodostuu vahvuuksista, jotka osoittavat tahdon avointa suuntaamista arvokkaisiin 
päämääriin, vaikka niiden saavuttaminen ei olisikaan varmaa. Toteuttaakseen rohkeusvahvuutta 
ihminen ei pelkää uhkia, haasteita, ongelmia tai kipua. Hän kertoo, mihin hän 
uskoo, vaikka jäisi yksin muita vastaan. Moraalista rohkeutta on puolustaa jotain, vaikka se 
olisi epäsuosittua, ja puolustaminen luultavasti aiheuttaisi ongelmia. On todennäköistä, että 
aikaisempi kokemus on antaa rohkeutta ja luottamusta siihen, että rohkeutta vaativaa kohdetta 
voi käsitellä ja yksilö uskaltaa vastata haasteeseen. 
Sinnikkyysvahvuuden keskeinen ominaisuus on pysyvyys: mitä aloitat, viet loppuun esteistä 
huolimatta. Sinnikkyyden vastakohta on luovuttaminen. Sinnikkyys ei ole pakkomielteistä ponnistelua 
eikä täydellisyyden tavoittelua. Kunnianhimon myönteiset puolet kuuluvat tämän vahvuuden 
piiriin. 
Rehellisyysvahvuuteen kuuluu kysymys: onko se totta ja palveleeko rehellisyys minun toimintakykyisyyttäni. 
Rehellisyysvahvuuteen kuuluu vastuunotto omista tunteista ja tekemisistä. Rehellinen 
elämä on aitoa ja sitä ohjaa vilpittömyys ja totuudellisuus. Siihen kuuluu kunniallisuus, 
rehtiys ja suorapuheisuus. Rehellisyyteen kuuluu kertoa koko totuus mitään siihen lisäämättä ja 
mitään siitä pois jättämättä. Rehellisyyden ilmentymänä on sananlasku: rehellisyys maan perii. 
Toden sanominen on työtä ja maailman muokkaamista. Se ei ole vain harvojen etuoikeus, vaan 
jokaisen ihmisen oikeus. Vastaavasti kukaan ei voi sanoa totta yksin, eikä vedota sanomiseen 
toisten puolesta, koska se ryöstäisi toisilta heidän sanansa. Toden sanan sanominen on maailman 
muuttamista. 
Urheus on pelottomuutta. Se tarkoittaa älyllistä ja emotionaalista asennetta kestää, vaikka 
olisikin epäsuosittu. Urheutta voidaan eritellä myös sen mukaan onko vaara tai uhka läsnä vai 
ei. Urhea ihminen pystyy eristämään pelon tunne- ja vaikutustekijät ja vastustamaan pakoyllykkeitä. 
Urheus ei kuitenkaan ole uhkarohkeutta ja siitä puuttuu kokonaan äkkipikaisuus. 
Nykyisin urheutta ja uljuutta tarvitaan ennen kaikkea kysymyksissä, jotka liittyvät etiikkaan 
ja moraaliin. Moraalinen rohkeus tarkoittaa usein kannanottoja, jotka jo etukäteen tietävät 
epäsuosiota ja jotka todennäköisesti johtaisivat koettelemuksiin. Urheusvahvuuksien näkökulmasta 
elämä on seikkailu, jossa ihminen tuntee olevansa elossa täydellä sydämellään. 
 

4.3. Ihmisläheisyys 
 

• ystävällisyys (hyvät teot ja palvelukset muille ihmisille) 
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• rakkaus (arvostaa tärkeitä ihmissuhteita) 
• sosiaalinen äly (tietoinen omista ja muiden tunteista ja motiiveista) 
Rakkauden ja inhimillisyyden piiriin kuuluvat vahvuudet: rakkaus ja nöyryys, läheisyys, vastavuoroinen 
kiintymys, ystävällisyys, anteliaisuus, sekä sosiaalinen että henkilökohtainen älykkyys, 
tunneäly, myötätunto, anteliaisuus ja se sisältää esimerkkejä rakkaudesta ja ystävällisyydestä. 
Ystävällisyys, inhimillisyys ja myötätunto kuuluvat ystävällisyyden vahvuusryppääseen. Tähän 
vahvuusalueeseen kuuluu erilaisia suhtautumistapoja, joissa ihmisen käytöstä ohjaa toisen ihmisen 
paras ja se, että voi ylittää ja ohittaa omat välittömät tarpeensa ja halunsa toisen hyväksi. 
Eläytymiskyky ja myötätunto ovat hyödyllisiä osatekijöitä. Vahvuus sisältää ilmauksen: huolehdi 
ja ystävysty. Vahvuuden ilmentymänä ihminen on ystävällinen ja antelias muille, eikä koskaan ei 
ole liian kiireinen tekemään jotakin toisen hyväksi. 
Rakkausvahvuus on laajempi kuin mitä länsimainen romanttisuuskäsitys antaa ymmärtää. Rakkaus 
ja välittäminen ovat kaikkein partikularistisin resurssi ja raha on kaikkein vähiten partikularistinen. 
Niinpä ihminen joka antaa rakkautta, on äärimmäisen tärkeä, mutta rahaa antavalla 
ihmisellä ei ole suurta väliä. Rakkauden jälkeen tulevat asema ja palvelut, sitten informaatio ja 
tavarat ja viimeiseksi raha. Mitä arvokkaampi resurssi on, sitä vähemmän se noudattaa terveen 
järjen tai taloudellisuuden lakeja. Jos joku ihminen esimerkiksi ottaa rakkauden pois toiselta, 
ottaja ei tule rakkaudessa voimakkaammaksi tai rikkaammaksi. Rakkauden ottaminen pois toiselta 
on päinvastoin samaa kuin ottaa rakkaus pois itseltään ja rakkauden antaminen toiselle on 
samaa kuin rakkauden antaminen itselle. Ihminen, joka ottaa rakkauden pois, tulee rakkauden 
resurssin kannalta vähemmän voimakkaaksi. Ja päinvastoin ihminen, joka antaa rakkautta, tulee 
voimakkaammaksi rakkauden resurssin kannalta. Se, missä määrin yksilöllä on tai missä määrin 
hän havaitsee omaavansa tiettyä resurssia, voi määrätä hänen voimansa tai voimattomuuden 
tunteensa suhteessa muihin ihmisiin. Rakkauden ja aseman resurssit ovat kaksi sellaista voimavaraa, 
joita etsitään ja vaihdetaan vuorovaikutuksessa eniten. Resurssiensa mukaan ihmiset 
pystyvät auttamaan tai loukkaamaan toista ihmistä. Vuorovaikutus on rituaali, hämmennys yhteinen uhka. 
Kun valta nähdään sellaisen resurssin omistamisena, jota toinen ihminen tarvitsee tai haluaa (esim. 
rakkautta) vallan merkitys tulee selvemmäksi. 
Myötätunto tarkoittaa syvää suhdetta muihin ihmisiin ja on vahvuus, jota arvostetaan suuresti; tarkoittaa 
vastavuoroisesti antaa ja saada rakkautta, viihtyä lähellä muita ihmisiä, jotka ovat tärkeitä. 
Sosiaalinen älykkyys –vahvuutta hyödyntävät ovat tietoisia motiiveista ja toisten tunteista ja itse 
tietää, miten käyttäytyä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, tietää mitä saa muut ihmiset toimimaan. 
 

4.4. Oikeudenmukaisuus 
 

• reiluus (kohtelee muita ihmisiä tasapuolisen hyvin) 
• johtajuus (kyky aktivoida ryhmä ja panna asioita toimeen) 
• tiimityöskentely (toimii erinomaisesti ryhmässä) 
Oikeudenmukaisuushyveen piiriin kuuluu vahvuudet: kansalaisuus, uskollisuus, ryhmätyö, oma 
pääoma, oikeudenmukaisuus sekä johtajuus. 
Kansalaisuus ja ryhmätyö –vahvuutta hyödyntävä toimii samoin kuin joukkueen jäsen, on lojaali 
ryhmälle, tekee osansa ja sitoutuu työskentelemään hyvän ryhmän osana. Hän hyvä yrityskansalainen 
ja huolehtii ympäristöstä ja auttaa. 
Oikeudenmukaisuus ja oma pääoma –vahvuuteen kuuluu se, että yksilö kohtelee kaikkia ihmisiä 
samalla tavalla, ei anna henkilökohtaisten tunteiden ja ennakkokäsitysten vaikuttaa päätöksiin, 
antaa ja avaa mahdollisuuksia toisille ja auttaa nähdessään siihen tarvetta. Johtajuus-vahvuutta käyttävä 
johtaa ja kannustaa, motivoi joukkuettaan kuitenkin ollen tiimin jäsen ja varmistaa, että asiat tehdään. Hän 
myös järjestää ryhmätoimintaa. 
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4. 5. Kohtuullisuus 
 

• anteeksianto (kyky antaa anteeksi kokemansa vääryydet) 
• vaatimattomuus (antaa tekojen puhua puolestaan) 
• harkitsevuus (ei tee tai sano mitään, mitä myöhemmin katuisi) 
• itsesäätely (pystyy säätelemään tunteitaan ja tekemisiään) 
Itsehillinnän ja kohtuullisuuden hyveisiin liitetään vahvuudet: maltillisuus, itsehillintä, anteeksianto, 
armollisuus, vaatimattomuus, nöyryys, varovaisuus, itsehillintä sekä itsesääntely. 
Anteeksianto-vahvuuteen liittyy kyky antaa anteeksi niille, jotka ovat tehneet väärin sekä se, että 
ihmisille annetaan mahdollisuus. Vahvuutta käyttävä ei ole katkera tai kostonhimoinen.¨ 
Nöyryys-vahvuutta käyttävien mielestä tulokset puhuvat puolestaan, he eivät hae parrasvaloihin 
itse eivätkä näe itseään erityisempänä kuin muut. Varovaisuus-vahvuuteen liittyy se, ettei yksilö ota turhia 
riskejä, eikä hän sano asioita, jotka voidaan kumota. Yksilö on huolellinen ja harkitseva pyyteissään ja 
haluissaan. Itsehillintä-vahvuudessa kyse on siitä onko yksilöllä hyvä itsehillintä, voiko hän vaikuttaa 
siihenmitä tuntee. Hän on kurinalainen ja valvova.  

 

4.6. Transsendenssi, henkisyys 
 
 (aistit ylittävä tietoisuus elämän tarkoituksesta) 
• kauneuden ja erinomaisuuden ymmärrys (elämän eri alueilla) 
• kiitollisuus (tietoisuus ja kiitollisuus hyvistä asioista) 
• huumori (hyväntuulisuus, tuo hymyt ihmisten kasvoille) 
• uskonnollisuus (uskoo koherentisti korkeampaan voimaan) 
Henkisyyshyve-vahvuuksien piiriin kuuluu: kunnioitus, ihmetys, kauneuden arvostus ja huippuosaamisen, 
kiitollisuus, toivo, optimismi, ennakkoluulottomuus, leikkimielisyys, huumori, henkisyys, 
päämäärällisyys, usko ja uskonnollisuus. 
Kauneuden ja huippuosaamisen arvostus -vahvuutta hyödyntävä huomaa kauneuden ja taitavan 
toteuttamisen kaikissa tilanteissa ja kaikissa paikoissa, elämässä, luonnossa, taiteessa, matematiikassa, 
urheilussa ja arjen toiminnoissa ja kokemuksissa. 
Kiitollisuus-vahvuutta käyttävä on tietoinen ja kiitollinen kaikesta hyvästä elämässä, ei pidä saamiaan 
lahjoja itsestäänselvyytenä vaan vaalimisen lähteenä. Hän ilmaisee kiitoksensa muille ja 
arvostaa toisten kiitollisuuden asennetta. 
Optimismi-vahvuuden hyödyntäminen merkitsee hyvän tulevaisuuden odottamista ja pyrkimystä 
sen saavuttamiseen. Hän luottaa valoisaan tulevaisuuteen. 
Huumori ja leikkisyys –vahvuuden omaava huomaa sivistyneen leikinlaskun paikan, osaa nauraa 
itselleen ja saa muuta hymyilemään ja nauramaan. 
Usko-vahvuus tarkoittaa uskomista jonkin korkeamman merkitykseen, elämän voimaan, 
maailmankaikkeudelliseen ja laajempaan yhteyteen. (Seligman&,Peterson&Dahlsgaard 2005.) 
 

4. Luonnetaidot ja pedagogiikka 
 
Kuudessa Syvien vahvuuksien koulu -pilottikoulussa lasten, vanhempien ja opettajien vahvuuksien 
itsearvioinnin yhteenvedossa eniten mainintoja saivat rehellisyys, kiitollisuus, kauneuden arvostus, 
ystävällisyys, rakastavuus ja huumori. Vähiten mainintoja saivat sinnikkyys, uteliaisuus, kekseliäisyys ja 
näkemyksellisyys. Viiden eniten tai vähiten mainitun 24 vahvuuden joukon ulkopuolelle jäivät tiedonjano, 
arviointi, sosiaalinen tilannetaju, anteliaisuus, oikeudenmukaisuus, reiluus, kansalaisuus ja itsehillintä. 
Itsearvioinnillisessa mittauksessa siis painottuvat elämän arvovahvuudet ja vähemmistöön jäävät elämän 
haasteelliset vahvuudet ja elämän strategiset vahvuudet. Tulos selittää osaltaan viimeaikaisia oppimaan 
oppimisen tuloksia. 
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Vahvuudet ovat luonteen kasvatuksen viitekehys. Se on ajattelutavan ja arvostusten kehys, joka asettaa 
ihmiset heidän sisäisen jaloutensa valoon. Se sisältää neljä voimaa: voima nähdä, voima puhua, voima 
kuulla ja voima toimia. (Popov 1991) Vahvuudet eroavat kyvyistä. Esimerkiksi silmän ja käden hyvä 
keskinäinen koordinaatio on kyky, mutta päättäväisyys, rohkeus ja huumori ovat vahvuuksia. (Park & 
Peterson, 2009 Peterson & Seligman, 2004.) Vahvuuksia käsittelevässä lähestymistavassa ei ole kyse 
heikkouksien välttämisesta, vaan parannuksien ja parannuskohteiden etsimisestä. (Rust, Diessner, ja Reade, 
2009). 
Hyveet ja vahvuuksien käyttö opitaan lukemalla ja harjoittelemalla. Ihminen muuttaa mielensä kynän ja 
paperin sekä tekemisen avulla. Hyveet ja vahvuudet ovat helmiä meissä, joita tulee jatkuvasti kiillottaa, 
kaivertaa ja kerrata. Hyveiden ja vahvuuksien avulla ihminen pystyy käsittelemään ja korjaamaan 
ongelmiaan, parantamaan psyykkisiä haavojaan, tunnistaminen tyhmyyksiään, oppimaan kokemuksistaan, 
vaalimaan osaamistaan, vapauttamaan mahdollisuuksiaan, tekemään tarkoituksellisia valintoja. Myönteiset 
tunteet, hyveet ja vahvuudet eivät palvele meitä parhaiten silloin kun elämä on helppoa, vaan silloin, kun 
elämä on vaikeaa. Vaikeat ajat sopivat parhaiten myönteisten vahvuuksien harjoittamiseen Universaalit 
kuusi hyvettä ja niihin liittyvät vahvuudet ovat: 

1. Viisaus ja tieto: Kuuluu kognitiivisiin vahvuuksiin, jotka liittyvät tiedon hankintaan ja tiedon 
käyttöön. Esimerkkejä löytyy luovuudesta, uteliaisuudesta, harkinnasta ja näkökulmien 
avaruudesta. Viisauden ja hyveiden piiriin kuuluu vahvuudet: uteliaisuus, rakkaus oppiminen, 
arviointikyky, kriittinen ajattelu, avarakatseisuus, näkökulmien moninaisuus. Luovuus 
tarkoittaa uusia ja tuottavia tapoja käsitteellistää ja tehdä asioita. Uteliaisuus tarkoittaa kiinnostusta 
asioihin ja ilmiöihin niiden itsensä vuoksi. Avarakatseisuus tarkoittaa asioiden monipuolista 
tarkastelua ja tutkimista eri osapuolten kannalta. Rakkaus oppimiseen tarkoittaa 
sinnikästä pyrkimystä uuteen tietoon. Näkemyksellisyys tarkoittaa järkeviä tapoja tarkastella 
maailmaa itseään ja muita ihmisiä 

2. Rohkeus ja urheus: Kuuluu emotionaalisiin vahvuuksiin, joiden käyttöön kuuluu se, että 
ihminen aikoo saavuttaa tavoitteensa vastustuksesta huolimatta. Ilmenee ulkoisena tai 
sisäisenä, näkyy rohkeutena, sitkeytenä ja aitoutta vaativissa tilanteissa. Urheuden hyveiden 
piiriin kuuluu vahvuudet: rohkeus, urhoollisuus, toiminnallisuus, sinnikkyys, eheys, 
rehellisyys, aitous sekä innostus. Urhollisuus tarkoittaa uhan, haasteen, vaikeuden, kivun, 
epäsuosituimmuuden kestämistä. Sinnikkyys tarkoittaa toimintaa tavoitella päämäärää itsepintaisesti 
esteistä huolimatta. Rehellisyys tarkoittaa pyrkimystä totuuteen riippumatta seurauksista. 
Innostuneisuus tarkoittaa elämänotetta, johon kuuluu energisyys ja jännittävyys 

3. Rakkaudellisuus ja ihmisyys: Kuuluu vahvuuksia, joihin sisältyy myötätuntoa, anteliaisuutta 
sisältäen esimerkkejä rakkaudesta ja ystävällisyydestä. Rakkauden ja inhimillisyyden 
piiriin kuuluu vahvuudet: rakkaus ja nöyryys, läheisyys, vastavuoroinen kiintymys, ystävällisyys, 
anteliaisuus, sosiaalinen älykkyys, henkilökohtainen älykkyys sekä tunneäly. Ihmissuhde- 
vahvuuksiin liittyy kiintymyksellisyys tarkoittaa tahtoa rakkauteen perustuvaa molemminpuolista 
arvostamista. Ystävällisyys tarkoittaa ja suosii hyviä tekoja muille, auttaa heitä 
kukoistukseen. Sosiaalinen älykkyys tarkoittaa tietoisia motiiveja ja tuntemuksia suhteessa 
toisiin ja itseensä 

4. Oikeudenmukaisuus: Kuuluu vahvuuksia, jotka ilmenevät yhteisöllisessä elämässä sisältäen 
esimerkkejä oikeudenmukaisuudesta, johtajuudesta ja kansalaisuudesta ja kyvystä toimi 
ryhmässä. Oikeudenmukaisuushyveen piiriin kuuluu vahvuudet: kansalaisuus, uskollisuus, 
ryhmätyö, oma pääoma, oikeudenmukaisuus sekä johtajuus. Oikeamielisyysvahvuuksiin 
liittyy useimmat ihmisen ydinhyveet. Kansalaisuus tarkoittaa osallistumista ja vaikuttamista 
aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa oikeuden, resurssien ja 
mahdollisuuksien tasapuolisuutta. Johtajuus tarkoittaa toisten kunnioittamista ja kannustamista 
merkittäviin suorituksiin. 

5. Itsehillintä ja kohtuullisuus: Kuuluu vahvuuksia, jotka suojaavat ihmistä liiallisuuksilta ja 
katkeruudelta sisältäen esimerkkejä anteeksiannosta, nöyryydestä, varovaisuudesta ja itsehillinnästä. 
Itsehillinnän ja kohtuullisuuden hyveisiin liitetään vahvuudet: maltillisuus, itsehillintä, 



35 
 

anteeksianto, armollisuus, vaatimattomuus, nöyryys, varovaisuus, itsehillintä sekä itsesääntely. 
Anteeksianto ja armo tarkoittaa toisten vikojen ja puutteiden hyväksymistä ja väärintekojen 
anteeksiantamista. Nöyryys tarkoittaa omien vikojen ja puutteiden hyväksymistä; se on hyve, joka ihmisen 
tulee itse tuntea. Varovaisuus tarkoittaa varovaisia valintoja ja turhien riskien karttamista. Itsesääntely 
tarkoittaa oman toiminnan kurinalaista valvontaa ja säätelyä; se on itsekuria, jota tarvitaan menestymiseen 

6. Transkenttisyys (henkisyys): Kuuluu vahvuuksia, jotka liittävät ihmisen suurempiin tarkoituksiin 
ja elämän merkityksellisyyttä koskeviin kysymyksiin sisältäen esimerkkejä kiitollisuudesta, 
toivosta ja hengellisyydestä. Henkisyyshyveiden vahvuuksien piiriin kuuluu: kunnioitus, ihmetys, kauneuden 
arvostus ja huippuosaaminen, kiitollisuus, toivo, optimismi, ennakkoluulottomuus, leikkimielisyys, huumori, 
henkisyys, päämäärällisyys, usko ja uskonnollisuus. Kauneuden ja huippuosaamisen arvostus tarkoittaa 
kauneuden ja huippuosaamisen huomaamista ja arvostamista. Kiitollisuus tarkoittaa asennetta, jossa kaikki 
elämänilanteet otetaan vastaan lahjana. Toivollisuus tarkoittaa odotusta ja työtä hyvän elämän 
saavuttamiseksi. Huumori tarkoittaa mieltymystä nauraa, laskea leikkiä ja oivaltaa tilanteissa niiden 
humoristisuus Henkisyys tarkoittaa luovaa kokonaisvaltaista kehon, mielen ja sielun yhteistyön kehittämistä 
kohden eheyttä ja syvempää kokemusta. (Dahlsgaard, Peterson & Seligman, 2005.) 
 

5.Luonnekasvatuksen perustematiikka  
 

Ihminen on äärimmäisen pieni kaikkeuden kannalta mutta ainutlaatuisen tärkeä omalta kannaltaan. Pertti 

Simula on tiivistänyt teoksessaan Käsikirja ihmisille (2013) ns. conscientia-menetelmän perusajatukset, 

jotka soveltuvat hyvin luonnetuntemuksen ja vahvuuspedagogiikan tunnustukseksi. 

1. Meillä on vapaus ajatella ja tuntea mutta rajoitettu vapaus toimia. Vapaus aiheuttaa vastuun ja 

vastuu edellyttää vapautta. Ne tarkoittavat samaa. Tahdollamme ohjaamme psyykkistä 

toimintaamme, käytöstämme ja tekojamme. Siten vaikutamme myös kehomme fysiologisiin 

toiminintoihin. 

2. Kaikkea, mitä näemme toisissa, on jollain tavalla itsessäni. Koska kaikissa ihmisissä on kaikkia 

inhimillisiä tekijöitä, kaikkea mitä näen sinussa, on myös minussa jossain määrin. Ilosi herättää 

minussa tietoisuuden ilosta – tai päinvastoin, ilosi voi herättää tietoisuuden surustani. 

3. Mitä teen toiselle, teen sisimmässäni itselleni. Toimintani paljastaa tapani tuntea, asennoitua ja 

ajatella. Kun teen hyvää tai pahaa toiselle, se on seurausta hyvästä tai kielteisestä 

tunnetoiminnastani. 

4. Tietoisuus on sisäinen kompassini. Tietoisuus on ihmisen olemassaolon kannalta tärkein tekijä. 

Ihminen on tietoisuutensa ja luonteensa rakentaja. Tietoisuus on kartta ja luonne on eettinen 

kompassimme. Kun torjumme tietoisuutemme, nujerramme itsemme ja luonteemme. 

5. Pahaa voi korjata vain hyvällä. Pahaa ei voi parantaa toisella pahalla. Kahdeksasta pahasta nolla 

pahaan on vaikea tie – nolla hyveestä kahdeksaan hyveeseen sisältyy mahdollisuuden toivoa. 

Jokaisella on oikeus ja tarve rakkauteen. 

6. Yhteisvastuu edellyttää tasa-arvoa, joka on osallisuutta ja vaikuttavuutta päätöksentekoon ja 

toiminnan tulokseen. Voimaantumisen tie kulkee valtaistumisen ja valtaistamisen kautta. 

Lopuksi 
 
”Luonne kehittyy vahvuuksia noudattamalla. Ihminen ei anna helposti periksi houkutuksille, eikä toteuta 
vahvuuksiaan vain omaksi hyväksi. Vahvuudet ovat harjoittelun tulosta. Vaikka ihminen olisi hyveellinen, 
hän voi erehtyä.” (Seligman 2002, Ojanen 2007.) Ihminen voi käyttää vahvuuksiaan toisten hyväksi, 
työssään, rakkaudessaan, vapaa-ajallaan. Vahvuuksien tuoma onnistumisen tunne tuottaa iloa ja nautintoa. 
Se antaa aitoa onnellisuutta. Seligmanin (2004) mukaan hyvän elämän neljä tulkintaa ovat miellyttävä, 
autenttinen, mielekäs ja täysi elämä. Miellyttävässä elämässä mielihyvä ja positiiviset tunteet tulevat 
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voimakkaasti esille. Autenttisessa elämässä ihminen saa vahvuuksistaan positiivisuutta omaan elämäänsä. 
Mielekkäässä elämässä vahvuudet palvelevat jo ihmistä suurempia periaatteita. Täysi elämä sisältää 
edellisten lisäksi Kaikki ihmiset tavoittelevat hyvää elämää. Hyvä elämä määrittyy sen mukaan, mitä 
pidetään 
elämän päämääränä. Aristoteleen mukaan ihmistä motivoi loppujen lopuksi onnellisuuden tavoittelu. 
Onnellisuus on perimmäinen ihmisen toiminnan päämäärä, sillä valta tai ahdistuksen välttäminenkin 
voidaan ymmärtää välineiksi, joiden avulla ihminen tulee onnelliseksi. Eikö tärkeämpää ole kannustaa 
pohtimaan, mikä ajattelutavoissamme, arkielämän käytännöissämme tai fyysisessä ympäristössämme on 
arvokasta ja miksi? Minkä tulisi säilyä ja miksi? Mitä hyvyydet ja vahvuudet tarkoittaa ja mitä ne 
edellyttävät meiltä tai muilta? Tärkeää on myös korostaa mahdollisuuksia vaikuttaa kehityksen suuntaan. 
Tieto maailmanlaajuisista ympäristöongelmista, köyhyydestä ja epätasa-arvosta voivat pahimmillaan 
ahdistaa kasvavia nuoria. Vahvuuksien kulttuurin etu on se, että se on ehtymätön resurssi ja siihen liittyy 
paljon myönteistä käyttövoimaa. Siten se on suuri mahdollisuus paitsi yhteiskunnallisen hyvinvoinnin 
kehittämiselle ja kasvaville sukupolville. Kyky myötätuntoon on ihmisenä kasvamisen oleellisin päämäärä. 
Toisen ihmisen asemaan asettumisen taitoa tarvitaan, jotta ihminen pystyisi käsittämään oikeaa ja väärää. 
Sivistynyt ihminen tavoittelee sitä, että hyvä elämä on mahdollista kaikille ja ikuisesti. Ihmisen vahvuuksien 
käsite on dynaaminen ja kontekstiriippumaton ominaisuus adaptiivisuuden tai yleiskäyttöisyyden 
mekanismien mielessä; se edustaa elinikäisen oppimisen ja joustavan elämänhallinnan tilaa; se säätelee 
yksilönkehityksen tavoitteiden suuntaa samoin kuin tapoja, joilla tavoitteet saavutetaan: se ei ainoastaan 
tue yksilöiden kehitystä vaan myös tekee heistä tehokkaampia osallistujia yhteisen hyvän luomisessa. 
Ihmisen vahvuudet ilmenevät kyvyssä joustavasti soveltaa niin monia resursseja ja taitoja kuin ongelmien 
ratkaisuun tai tavoitteeseen pyrkimiseen tarvitaan. (Staudinger 1995, Staudinger & Pasupathi 2000.) 
Vahvuuksiin perustuvassa pedagogiikassa luodataan positiivisia luonne-, tunne- ja käyttäytymistaitoja, 
kykyjä ja ominaispiirteitä jotka luovat tunteen henkilökohtaisesta osaamisesta, edistävät tyydyttäviä 
suhteita perheenjäseniin ja muihin ihmisiin, vahvistavat kykyä kestää stressiä ja selviytymistä epäonnis-
tumisista ja edistävät itsetuntemusta sekä luonteen ja persoonallisuuden kehitystä ja niiden antaman 
optimaalisen toiminnan. (Seligman 2004, Ojanen 2007.) Ihmisten yhteyksissä toisiinsa hyveet ja vahvuudet  
palvelevat  hyvän muutoksen toivoa. 


