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Persoonallisuuden määrittelyä

•Persoonallisuus on yksilön psyykkisten 
ominaisuuksien kokonaisuus, joka on suhteellisen 
pysyvä läpi elämän.

•Persoonallisuutta voidaan tarkastella esimerkiksi 
piirteiden, kuten ulospäinsuuntautuneisuuden, 
kautta.

•Persoonallisuuspsykologia tarkastelee yksilöiden 
välisiä eroja ja persoonallisuuden toimintaa



Persoonallisuudella on yhteys 
mielenterveyteen
• Jotkin persoonallisuuden piirteet ovat 

yhteydessä mielenterveyteen.
• Äärimmäisessä muodossaan ne voivat kertoa 

esimerkiksi persoonallisuushäiriöstä tai liittyä 
mielenterveydenhäiriöön

• Esim. tunnollisuus ilmenee järjestelmällisyytenä, 
harkitsevuutena ja velvollisuudentuntoisuutena. Se 
on kohtuullisena arvostettava piirre, mutta 
ylitunnollisuus  ja ”jumiutuminen” puolestaan 
voivat hankaloittaa elämää





Tutkimustietoa

• Erään tutkimuksen mukaan persoonallisuudesta tehdään varsin 
luotettavia päätelmiä pelkän ulkonäön perusteella 

• Erityisen paljastavia ovat kasvojen ilmeet ja kehon asento. 

• Persoonallisuuden piirteistä ulospäin suuntautuneisuus on helppo 
arvioida ulkonäön perusteella.

• Ulkonäön muokkauksella voi vaikuttaa toisten tekemiin päätelmiin 
jossain määrin, esimerkiksi huolellisella pukeutumisella välittää 
tunnollisen vaikutelman. 

• Kehon asennot, kuten jännittyneisyys, ovat hankalammin 
kontrolloitavissa. Tällaiset päätelmät eivät kuitenkaan paljasta koko 
persoonallisuutta, joten muitakin tutkimusmenetelmiä tarvitaan.

• Lähde: Naumann, L. P., Vazire, S., Rentfrow, P. J., & Gosling, S. D. (2009). 
Personality judgments based on physical appearance. Personality and 
Social Psychology Bulletin, 35, 1661-1671



Persoonallisuuden 
tutkiminen

• Persoonallisuutta 
tutkitaan sekä 
tieteellisessä että 
kliinisessä työssä →
erilaiset tavoitteet

• Persoonallisuuden 
operationalisointi eli 
muuttaminen 
mitattavaan muotoon

• Testien reliabiliteetin ja 
validiteetin arvioiminen 
on tärkeää.



Psykologiassa käytettäviä 
tiedonkeruumenetelmiä

• Haastattelut
• Kyselylomakkeet
• Observointi eli havainnointi
• Projektiiviset testit
• Päiväkirjat, kertomukset, kirjeet ym. itse tuotettu 

materiaali
• Fysiologiset mittaukset (lähinnä tieteellisissä tutkimuksissa)
• Kokemusotosmenetelmä eli sen hetkisistä ajatuksista 

raportoiminen (lähinnä tieteelliset tutkimukset)



Tiedostamattomien persoonallisuuden puolien 
arvioiminen

• Projektiivisilla testeillä tutkitaan 
persoonallisuuden tiedostamattomia 
puolia, joiden vastausten ajatellaan 
heijastavan tutkittavan 
tiedostamatonta.

• Esimerkiksi Rorschachin
musteläiskätesti sekä 
TAT-testi

• Projektiivisten testien 
ongelmana on, että 
tulosten tulkinta 
voidaan nähdä 
subjektiivisena.

• Toisaalta projektiivisia 
testejä voidaan pitää 
kliinisessä työssä 
tärkeänä työkaluna.



Tiedostettujen persoonallisuuden puolien 
arvioiminen

• Kyselylomakkeilla mitataan tiedostettuja persoonallisuuden puolia.

• Niissä voidaan esimerkiksi arvioida väittämiä kuten 
”olen aina järjestelmällinen”.

• Testit on standardisoitu eli laadittu vertailukelpoisiksi.
• Helppo ja edullinen tapa tutkia persoonallisuutta
• Kyselylomakkeiden haasteita ovat esimerkiksi 

sosiaalisesti suotava vastaaminen ja erilaiset 
vastaustyylit.



Minuutta voidaan tarkastella 
kahdesta näkökulmasta

• Minuuteen liittyy, että kokee itsensä muista 
erilliseksi.

• Minuus jaettaan usein subjektiiviseen ja 
objektiiviseen minuuteen.





Minäkäsitys ja itsetunto

•Minäkäsitys: millaisena yksilö näkee itsensä ja miten 
hän tulkitsee muiden näkevän hänet.

• Kehittyy yksilölle vähitellen ja näkyy pienillä lapsilla esimerkiksi itsen tunnistamisena 
peilistä.

• Kyseessä on laaja skeema, johon kuuluu esim. käsitys persoonallisuudesta, ulkonäöstä, 
ihmissuhteista, sukupuoli-identiteetistä ja itseen liittyvistä uskomuksista.

• Ylläpitää jatkuvuuden tunnetta ja siihen vaikuttaa muilta saatu palaute.

• Itsetunnolla tarkoitetaan arviota minäkäsitykseen 
kuuluvista ominaisuuksista.



Minuus aivoissa

• Otsalohkojen etuosien on havaittu olevan keskeisiä minään 
liittyvän tiedon käsittelyssä. Otsalohkojen etuosat vastaavat 
myös toiminnanohjauksesta ja vaativimmista kognitiivista 
toiminnoista.

• Minuutta käsitellään kuitenkin aivoissa myös hajautetusti, 
sillä erilaiset itseä koskevat ajatukset (kuten toiveet ja 
velvollisuudet) aktivoivat hiukan eri alueita aivokuorella.



Identiteetti on yhtenäinen 
käsitys itsestä

• Identiteettiin kuuluu käsitys omista fyysisistä, 
psyykkisistä ja sosiaalisista ominaisuuksista sekä 
käsitys omasta asemasta ja esimerkiksi tavoitteista.
• Identiteetti voidaan jakaa erilaisiin alueisiin, kuten 

sukupuoli-identiteettiin ja ammatti-identiteettiin.
• Identiteetti vastaa kysymyksiin ”kuka olen” ja ”mihin 

kuulun”.

• Identiteetti on liitetty psykologiassa erityisesti 
nuoruuden kehitystehtäviin (mm. Marcian teoria 
identiteetin kehityksestä), mutta identiteetin 
kehityksen ajatellaan jatkuvan aikuisuuteen asti.



Elämäntarina

• Elämäntarina sitoo persoonallisuuden piirteet, minäkäsityksen ja 
identiteetin yhteen.



McAdamsin malli

1. Persoonallisuuden 
piirteet muodostavat 
persoonallisuuden 
perustan

2. 
Henkilökohtaiset 
tavoitteet ja 
päämäärät

3. Elämäntarina 
antaa elämälle 
merkityksen

• McAdamsin mallissa persoonallisuutta 
tarkastellaan narratiivisesta mallista käsin:
• Persoonallisuus muodostuu kolmesta tasosta, 

joista kolmas, elämäntarina, antaa elämälle 
merkityksen

• McAdamsin laajennetussa mallissa on huomioitu 
myös persoonallisuuden biologinen pohja ja 
ympäristön merkitys.



Minuus aivoissa?

•Minäkäsityksen ja minuuden sijoittamista aivoihin on 
yritetty tutkia aivotutkimusmenetelmien 
kehittymisen myötä.

• Minne sinä sijoittaisit minäkäsityksen ja minuuden sen perusteella mitä tiedät aivojen 
toiminnasta? Perustele.

• Miten tutkisit minäkäsityksen ja minuuden sijoittumista aivoihin?



Minuutta on etsitty 
aivoista…

• Minäkäsityksen ja itseä koskevan tiedonkäsittelyn yhteyksiä 
aivotoimintaan on tutkittu esim. toiminnallisella 
magneettikuvauksella eli fMRI:llä.

• Magneettikuvauslaitteessa olevia tutkittavia on pyydetty 
arvioimaan, miten hyvin tietyt persoonallisuutta kuvaavat 
adjektiivit sopivat heihin.

• Tutkittavien aivotoimintaa on verrattu tilanteeseen, jossa nämä 
arvioivat adjektiivien sopivuutta läheiselle ihmiselle tai sitä, 
onko adjektiivi kirjoitettu isoilla vai pienillä kirjaimilla.

• Johtopäätökseksi on saatu, että itseä koskeva informaatio 
aktivoi tiettyä aluetta aivojen otsalohkojen etuosassa, johon 
sijoittuu myös esim. toisten ihmisten ymmärtäminen.



… ja etsitään aivoista 
edelleen

•Minuutta ei kuitenkaan voi paikantaa 
pelkästään yhteen kohtaan aivoissa.

•Tutkimusnäyttöä on kertynyt siitä, että 
erilaiset itseä koskevat tiedot 
aktivoivat hieman eri kohtia 
otsalohkojen etuosista ja muista 
aivoalueista. 

• Esimerkiksi omien toiveiden ajatteleminen aktivoi hieman eri 
kohtaa kuin velvollisuuksien ajatteleminen.



Tutkimusten mukaan…

• Ihmiset sitoutuvat puolisoon, joka tukee heidän 
minäkäsitystään. 

• Jos he pitävät itsestään, he sitoutuvat heitä 
arvostavaan puolisoon, kun taas itseään halveksuvat 
ihmiset sitoutuvat todennäköisemmin puolisoon, joka 
ei osoita arvostusta heitä kohtaan.

• Tutkimustulokset antavat kuitenkin ristiriitaista tietoa 
aiheesta: toisaalta suhteen alkuvaiheessa ja 
myöhemmissä vaiheissa voi toivoa erilaista palautetta 
kumppanilta.

•Mitä mieltä itse olet? 





Geenien ja ympäristön 
vaikutus persoonallisuuteen

•Perimä selittää noin puolet persoonallisuudesta
• Kaksostutkimukset tukevat 

•Myös ympäristö vaikuttaa siihen, minkälainen 
persoonallisuudesta muovautuu →perimän ja 
ympäristön vuorovaikutus

•Perimän ja ympäristön eri muotoja ovat 
reaktiivinen, evokatiivinen ja proaktiivinen
vuorovaikutus.



Kaksostutkimukset

• Persoonallisuutta on tutkittu kaksostutkimusten avulla.
• Epäidenttiset ja identtiset kaksoset: puoliksi tai täysin 

samanlainen geneettinen perimä

• Mahdollistaa ympäristön ja geneettisen perimän vaikutuksen 
tutkimisen

• Pieninä lapsina eri perheisiin adoptoidut identtiset kaksoset 
muistuttavat persoonallisuudeltaan toisiaan yhtä paljon kuin 
yhdessä kasvaneet identtiset kaksoset, ellei toinen kaksosista 
ole kasvanut täysin poikkeuksellisissa oloissa.

• Perimä ja ympäristö vaikuttavat dynaamisessa 
vuorovaikutuksessa yksilön persoonallisuuteen.



Perimä ja ympäristö toimivat 
vuorovaikutuksessa



Persoonallisuus ja aivot

•Persoonallisuuteen vaikuttavat myös yksilölliset erot 
aivojen toiminnassa.

• Eroja on esimerkiksi siinä, kuinka suuren määrän aktivaatiota ihmiset kokevat 
miellyttävänä.

• Myös aivovauriot ja aivoihin vaikuttavat sairaudet, kuten Alzheimerin tauti, 
voivat vaikuttaa persoonallisuuteen.

• Muutokset aivojen välittäjäaineissa voivat vahvistaa tai heikentää tiettyjen 
persoonallisuuden piirteiden ilmenemistä.



Kulttuuri vaikuttaa 
persoonallisuuteen

•Monet persoonallisuutta tarkastelevat tutkimukset 
on tehty länsimaissa.

•Kulttuurien välillä on kuitenkin havaittu eroja 
persoonallisuudessa.

• Individualistiset eli yksilökeskeiset kulttuurit 
korostavat usein itsenäisyyttä, valinnan 
mahdollisuutta ja vastuuta omasta itsestään

• Kollektivistiset eli yhteisön merkitystä korostavissa 
kulttuureissa arvostetaan sen sijaan enemmän 
vanhempien kunnioittamista, yhteisöön sopeutumista 
ja vaatimattomuutta



Temperamentti on 
synnynnäinen reagointitapa

•Yksilöllinen temperamentti on melko pysyvä ja 
nähtävissä jo vauvoilla.

•Eri teoriat määrittelevät temperamenttipiirteitä 
hiukan eri tavoin.

• Chessin ja Thomasin teorian määrittelivät 
erilaisten temperamenttipiirteiden perusteella 
kolme temperamenttia: helpon, hitaasti 
lämpiävän ja haastavan.

• Kaganin mukaan temperamenttityypit voidaan 
jakaa välittömiin ja estyneisiin.





Temperamentti on synnynnäinen tapa reagoida
- temperamentti on synnynnäinen reagointitapa
- kaikilla on temperamentti
- temperamenttia kuvataan temperamenttipiirteillä
- temperamenttipiirteiden perusteella vauvat voidaan jakaa kolmeen 

temperamenttityyppiin



- temperamenttierot ovat 
- perinnöllisiä
- perusta persoonallisuudelle
- melko pysyviä

- ympäristön suhtautuminen muokkaa lasta 

- lapsen temperamentti on huomioitava kasvatuksessa → temperamentin ja 
ympäristön yhteensopivuus

- kulttuuri vaikuttaa siihen, millaista temperamenttia arvostetaan



Temperamentti vaikuttaa 
persoonallisuuteen

• Temperamentti muodostaa aikuisen persoonallisuuden perustan.

• Ympäristö vaikuttaa siihen, miten temperamentti muovautuu 
persoonallisuudeksi.



Kiintymyssuhteet syntyvät varhaisessa 
vuorovaikutuksessa

- varhainen vuorovaikutus kehittyy läpi elämän kantavaksi kiintymyssuhteeksi

- suhde ensisijaiseen hoitajaan vauvana vaikuttaa ihmissuhteisiin myöhemmin

- vauva tarvitsee läheisyyttä ja vuorovaikutusta → muotoutuu sisäinen kokemus 
omasta arvosta

- John Bowlby: teoria kiintymyssuhteista



- Mary Ainsworth kehitti vierastilannemenetelmän kiintymyksen laadun 
tutkimiseen

- Turvallisesti kiintyneiden lasten vanhemmat ovat vastanneet herkästi lapsen 
tarpeisiin

- Kiintymyssuhde luodaan ensin vanhempiin, myöhemmin sisaruksiin, 
hoitajiin ja isovanhempiin

- Lapsen temperamentti voi vaikuttaa kiintymyssuhteeseen

- Raha- ja parisuhdehuolet, päihderiippuvuudet, mielenterveysongelmat ja 
ylikontrolloiva kasvatus ovat yhteydessä turvattoman kiintymyssuhteen 
syntyyn



Temperamentti

-Varhaiset temperamenttijaottelut perustuvat 
humoraalioppiin, joka on lähtöisin antiikin Kreikasta.
-Elimistössä on neljä perusnestettä: veri, keltainen sappi, 
musta sappi ja lima
-Ihminen oli terve, mikäli perusnesteiden suhteet olivat 
oikeat (eukrasia). Sairaudessa suhteet olivat häiriintyneet 
(dyskrasia)
-Galenos jakoi ihmiset neljään temperamenttityyppiin 

näiden perusnesteiden mukaan: sangviiniseen, koleeriseen, 
melankoliseen ja flegmaattiseen. Perusnesteet voidaan 
luokitella neljän elementin mukaan (ilma, tuli, maa ja vesi)
-Neljää temperamenttityyppiä sovelletaan esimerkiksi 
steinerkoulussa



Sangviininen (ilma, veri): 
Innokas, aktiivinen ja sosiaalinen 

Koleerinen: (tuli, keltainen sappi)
Äkkipikainen, nopea, ärtynyt

Melankolinen: (maa, musta sappi)
Analyyttinen, viisas, hiljainen

Flegmaattinen: (vesi, lima)
Rento, rauhallinen



Tyyppioppia 1900-luvulla

•Ernst Kretschmer etsi 1900-luvun alussa 
yhteyksiä persoonallisuuden piirteiden ja 
mielenterveyden häiriöiden ja ruumiinrakenteen 
välille.

• Esimerkiksi lihaksikas atleetti 
oli jähmeä ja hidas, kun taas 
laiha ja teräväprofiilinen 
leptosomi on tunne-
elämältään kylmä. Pyknikot 
taas ovat sosiaalisia ja 
auttavaisia



Endomorfi, mesomorfi, ektomorfi…

• Myös William Sheldon työskenteli luonnetyyppien 
parissa. Hän piti ruumiinrakenteen ja luonteen yhteyttä 
tärkeänä päätyen hyvin samanlaisiin lopputuloksiin.

• Endomorfi: pyöreä, 
ruuansulatuselimistö vallitseva; 
mukava, seurallinen

• Mesomorfi: luusto ja lihakset hyvin 
kehittyneet; rohkea, tunteeton ja 
jäykkä

• Ektomorfi: iho, aistit ja aivot hyvin 
kehittyneet, siro ruumiinrakenne; 
vetäytyy mielellään kontakteista ja 
harrastaa älyllisiä toimintoja

• Mitä mieltä olet, voiko ruumiinrakenteen sanoa liittyvän 
tietynlaiseen persoonallisuuteen?



Persoonallisuus – nature vs. 
nurture

-Aristoteles ja John Locke: Ihminen on ”tabula rasa” syntyessään ja 
yksin kokemukset muovaavat hänet

-Perimä vaikuttaa kuitenkin voimakkaasti siihen, miten yksilö 
vuorovaikuttaa ympäristönsä kanssa

-Vuorovaikutus ympäristön kanssa antaa perimälle (genotyyppi) sen 
ilmiasun (fenotyyppi)



Piirreteorioiden lähtökohtia
• Piirreteoriat tarkastelevat yksilöiden 

ominaisuuksia eri piirteiden kokonaisuutena.

• Synnynnäinen temperamentti on pohjana 
persoonallisuuden piirteille.

• Piirteitä voidaan tutkia esim. faktorianalyysin 
avulla.

– Faktorit: yksittäisiä ominaisuuksia yhdistävät 
faktorit eli piilevät muuttujat.

– Faktorianalyysin avulla nähdään, onko joidenkin 
piirteiden välillä korrelaatio.



Cattellin 16-faktorinen malli

• Raymond Cattellin 
mukaan 
persoonallisuus 
koostuu 16:sta 
ulottuvuudesta.

• Oheinen kaavio 
Cattellin teoriasta 
löytyy Skeema 5:n 
sivulta 53.



Eysenckin 2-faktorinen malli

• Hans Eysenckin teorian mukaan faktorit voidaan tiivistää kahteen 
pääpiirteeseen:

• Ulospäin tai sisäänpäin suuntautuneisuus

• Emotionaalinen tasapaino tai epätasapaino (neuroottisuus).

• Myöhemmin Eysenck lisäsi piirteisiin vielä kolmannen, 
psykoottisuuden.

• Muita piirteitä tarkastellaan suhteessa kahteen pääpiirteeseen.

• Eysenckin esittämän pääpiirteen pohjana on esitetty olevan aivojen 
lähestymiskäyttäytymiseen liittyvät aktivaatiojärjestelmät, BIS 
(vetäytymiskäyttäytyminen) ja BAS (käyttäytymistä aktivoiva 
järjestelmä).



Big Five -teoria
• Paul Costan ja Robert McCraen mukaan persoonallisuus 

voidaan jakaa viiteen piirteeseen, jotka ilmenevät 
jatkumoilla.

• Teorian mukaan piirteet ovat varsin pysyviä läpi elämän.



Big five – suosittelen 
opettelemaan ulkoa!

Big five:
Neuroottisuus

Ekstroversio

Sovinnollisuus

Tunnollisuus

Avoimuus kokemuksille

= NESTA

(englanniksi OCEAN)



Psykologian suuntaukset 
persoonallisuuden selittäjinä

• Psykologian suuntaukset painottavat eri 
asioita selittäessään persoonallisuutta

• Suuntaukset eroavat ihmiskuvassaan

• Keskeisimmät suuntaukset 
persoonallisuuspsykologiassa ovat 
• Psykodynaaminen psykologia

• Humanistinen psykologia

• Sosiokognitiivinen persoonallisuusteoria



Humanistisen suuntauksen käsitys 
persoonallisuudesta

•Humanistisessa suuntauksessa korostetaan 
ihmisen vapaata tahtoa ja mahdollisuutta kehittää 
itseään perimänsä rajoissa.
•Yksilö on ainutlaatuinen ja aktiivinen.
•Minäkäsitys nähdään keskeisenä 

persoonallisuuden rakenteena.
• Tietoinen minäkäsitys on yksilön uskomus siitä, kuka hän on ja mihin hän 

pystyy.
• Humanistista psykologiaa on arvosteltu huonosta testattavuudesta: väitteitä 

on vaikea tutkia empiirisesti.
• Toisaalta suuntauksen myötä psykologiassa alettiin kiinnittää enemmän 

huomiota yksilön omiin uskomuksiin ja kokemuksiin sekä optimistisempaan 
näkökulmaan.



Terve persoonallisuus pyrkii toteuttamaan 
itseään

•Maslow’n
tarvehierarkian 
mukaan tarpeet 
voidaan laittaa 
järjestykseen alempien 
tasojen tarpeista 
korkeampien tasojen 
tarpeisiin.



Ensin pitää syödä, vasta sitten voi luoda

•Maslow’n mukaan alempien tasojen tarpeet pitää 
ensin tyydyttää, jotta yksilö voi keskittyä 
korkeamman tason tavoitteisiin.

• Itsensä toteuttaminen ja oman potentiaalin eli 
mahdollisuuksien löytäminen ovat tärkeitä.

•Käsityksen mukaan ”terveet” ihmiset ovat tietoisia 
itsestään ja ottavat vastuun elämästään. Tällöin 
elämä koetaan tässä ja nyt; menneisyys tai 
tulevaisuus ei ole liian hallitseva.



Maslow’n tarvehierarkian arviointia

Maslow’n teoriaa on kritisoitu eri näkökulmista:
• Maslow keskittyi tutkimuksissaan erityisesti 

itseään toteuttaneisiin miehiin, vaikka mukana 
oli joitakin naisiakin. (metodologiset puutteet)

• Ajatusta siitä, että alemman tason tarpeet 
pitää olla tyydytettyinä ennen ylempien 
tasojen tavoitteisiin pääsemistä, on kritisoitu. 
Esimerkiksi köyhilläkin alueilla kyetään luovaan 
toimintaan ja täytetään sosiaalisia tarpeita 
kuten läheisyyttä.



Psykodynaaminen persoonallisuuskäsitys

•Monet psykodynaamisen 
teorian käsitykset 
pohjautuvat Sigmund 
Freudin tekemiin 
havaintoihin ja 
tapaustutkimuksiin.
•Empiiriseen tutkimukseen 

perustuvaa tukea 
psykodynaamisen teorian 
väitteille on monesti 
vaikea löytää.



Psyyken rakenne
•Psykodynaamisen teorian ydin on ajatus 

tiedostamattomien halujen ja motiivien 
vaikutuksesta persoonallisuuden toimintaan.

•Keskeistä on dynaamisuus, jatkuva liike ja jännite 
psyyken eri osien välillä.

•Freudin mukaan ihmismieltä voi verrata 
jäävuoreen: vain osa asioista on tietoisessa 
mielessä, paljon jää tiedostamattomaan.





Psyyken osat: id, ego ja superego

1. Se eli id

• Kokonaan tiedostamaton
• Sisältää kaikkein alkukantaisimmat 

tarpeet, kuten nälän, janon, kivun 
välttämisen ja seksuaalisen mielihyvän.

2. Tietoinen minä eli ego

• Toimii realiteettiperiaatteen mukaan.
• Pyrkii toteuttamaan idin toiveet 

ympäristön ja yliminän rajoitteet 
huomioiden.

3. Yliminä eli superego

• Arvioi, onko jokin ajatus, tunne tai 
käyttäytyminen oikein vai väärin.

• Alkaa kehittyä muutaman vuoden 
ikäisenä, kun lapsi sisäistää säännöt 
tietynlaiseen käyttäytymiseen 
vanhempien antamien palkintojen ja 
rangaistuksien myötä.



Psykodynaamisen teorian kehittyminen
• Lukuisat psykodynaamisen psykologian edustajat 

kehittivät teoriaa eteenpäin 
• Anna Freud keskittyi lasten psykiatriaan.
• Carl G. Jung keskittyi vanhempiin ikävaiheisiin ja mytologioiden ja 

uskontojen tutkimukseen. 
• Daniel Stern on tutkinut lapsen tietoisen minäkokemuksen syntyä.
• Erik Erikson kehitti psykososiaalisen kehityksen teorian.

• Objektisuhdeteorioissa korostetaan ”toisen merkityksellisen” 
eli muiden ihmisten merkitystä persoonallisuuden 
muotoutumisessa.

• Esimerkiksi John Bowlby kehitti kiintymyssuhdeteorian.

Psykodynaaminen teoria on erottamaton osa psykologiaa ja 
sen piirissä on lanseerattu lukuisia käsitteitä, joita 
hyödynnetään myös muiden suuntauksien toimesta. 
Esimerkkejä käsitteistä: Tiedostamaton, regressio (S. Freud), 
defenssi (S. ja A. Freud) sekä introvertti ja ekstrovertti 
(C.G.Jung). 



Psykodynaamisen teorian mukaan persoonallisuus on jatkuvassa 
liikkeessä



Psykoseksuaalisten 
kehitysvaiheiden teoria

•Sigmund Freudin mukaan 
persoonallisuus kehittyy viiden 
psykoseksuaalisen kehitysvaiheen kautta:

1. Oraalinen vaihe: Ensimmäinen ikävuosi. Mielihyvää saadaan suun 
kautta esimerkiksi imemällä ja syömällä.

2. Anaalinen vaihe: Toinen ikävuosi. Olennaista esimerkiksi potalla 
käyminen ja kontrollin opettelu.



Psykoseksuaalisten 
kehitysvaiheiden teoria

3. Fallinen vaihe: Lapsi oppii Freudin mukaan eron naisten ja 
miesten välillä ja käy läpi oidipaalisen vaiheen (= konflikti 
vastakkaista sukupuolta olevan vanhemman kanssa) sekä 
pojat kastraatioahdistuksen ja tytöt peniskateuden 
vaiheen.

4. Latenssivaihe: Seksuaalisuus ei ole olennaisessa osassa, 
vaan siirtyy osaksi tiedostamatonta.

5. Genitaalivaihe: Kypsä vaihe, joka saavutetaan puberteetin 
kohdalla. Aito rakkaus ja seksuaalinen mielihyvä on 
mahdollista. Freudin mukaan hemmotteleva kohtelu voi 
estää pääsyn tähän vaiheeseen.





Psykoseksuaalisten
vaiheiden merkitys

•Myöhemmät persoonallisuuden piirteet kehittyvät 
Freudin mukaan psykoseksuaalisissa vaiheissa 
koettujen yksilöllisten kokemusten vaikutuksesta.

•Ongelmat jossakin vaiheessa voivat aiheuttaa 
pysyviä vaikeuksia yksilön kehitykseen ja 
persoonallisuuteen.

•Stressitilanteessa voi tapahtua regressio, eli 
ihminen palaa aiemmalle kehitysvaiheelle.



Tiedostamattoman keskeinen rooli

•Tiedostamattomasta on vaikeaa saada tietoa. 
Seuraavia keinoja on käytetty apuna 
psykodynaamisessa psykologiassa, kun on haluttu 
saada tietoa tiedostamattomasta. 

• Unissa voi olla mukana esitietoista ainesta
• Ns. freudilaiset lipsahdukset
• Hypnoosi
• Psykoanalyysi

.



Sigmund Freud ja Unien tulkinta

Teoksessa Freud esittelee ja havainnollistaa psykoanalyysin 
perusideoita, joihin kuuluvat oidipuskompleksi, torjunta ja 
tiedostumattomat psyykkiset prosessit. Freudin mukaan 
jokainen uni voidaan hänen analyysitekniikkansa –
vapaiden mielijohteiden – avulla osoittaa mielekkääksi 
psyykkiseksi rakennelmaksi. Hän muotoili yleisen lain: ”Uni 
on (tukahdutetun ja/tai torjutun) toiveen (usein naamioitu) 
toteutuma.

Unet ovat täynnä symboliikkaa, joka on usein seksuaalista

Käsitteiden selitykset



Sigmund Freud ja Unien tulkinta
Freudin mukaan unen ilmisisällön ja piilosisällön eli uniajatusten välisen 

yhteyden paljastaminen edellyttää tulkintaa, ja hän vertaa unia kuva-

arvoitukseen. Arvoitusta voi lähestyä unen erilaisten mekanismien kautta:

•tiivistäminen, tihentyminen ja siirtymä: yhdellä ylikorostuneella asialla tai 

tapahtumalla voi olla useita merkityksiä 

•symbolointi: uni koostuu pääasiassa kuvista

•ymmärrettävyydestä huolehtiminen: unen piilosisällöt ovat saatettavissa 

tietoisiksi

Unityö pyrkii kiertämään psyykkistä sensuuria eli torjuntaa ja esittämään 

uniajatukset hyväksyttävässä muodossa. Unessa on usein kokooma- ja 

sekahahmoja sekä absurdeja uudismuodosteita.



Esimerkki unien hyödyntämisestä

• Ohessa esimerkki vuoropuhelusta, jota terapeutti ja potilas/asiakas 
voisivat käydä:

Terapeutti: Eli viime yönä näit siis unta siitä, että olit 
hattukaupassa etkä osannut valita sopivaa päähinettä 
hääjuhlaasi. Kerro hiukan lisää.

Asiakas: Päähineitä oli niin monia, että päätös tuntui 
uuvuttavalta. Olimme sopineet puolisoni kanssa, että laittaisin 
hunnun, mutta hattukaupassa mieleni tekikin kokeilla  suurta 
silinteriä. Ja… tai oikeastaan, ei mitään. Varmaan ihan hölmöä.

Terapeutti: Kerro vain. Usein hölmöltäkin tuntuvat asiat voivat 
olla tärkeitä.

• Huom: Sigmund Freud esitti Unien tulkinta -teoksessaan, että naisten 
hatut voivat symboloida naisen seksuaalisutta ja sukupuolisuutta.



Käsitteiden selitykset
• Ns. freudilaiset lipsahdukset (engl. Freudian slip)

• Käsitteellä viitataan tilanteeseen, jossa joku vahingossa sanoo toista kuin alun 
perin olin aikonut. Esimerkiksi joku kutsuu puolisoaan ex-kumppanin nimellä.



Käsitteiden selitykset

• Hypnoosi

• Hypnoosi on syvä rentoutumisen tila, jossa 
tietoisuuden taso on muuttunut. Siksi sen ajateltiin 
mahdollistavan pääsy myös tiedostamattomaan 
ainekseen.

• Psykoanalyysi

• Psykoanalyysi on paitsi teoriasuuntauksen nimi, myös 
hoitomuoto, jonka avulla Freud ajatteli potilaiden 
parantuvan.

• Olennainen osa psykoanalyysia on, että asiakas 
kertoo terapeutille omin sanoin elämästään ja 
ajatuksistaan.



Sosiokognitiivisen suuntauksen 
taustaa

•Tausta behaviorismissa, jossa ympäristön merkitys 
nähtiin keskeisenä.

•Albert Bandura kehitti behaviorismiin pohjautuvan 
sosiaalisen oppimisen teoriansa, jota hän laajensi 
sosiokognitiviiseksi teoriaksi.

•Alkuperäinen teoria perustui käsitykseen siitä, että 
tilannetekijät vaikuttavat yksilön käyttäytymiseen, 
mutta yksilön rooli niiden tulkinnassa on suuri.

• Bandura korosti teoriassaan mallioppimisen 
merkitystä (vrt. Bobo-nukkekokeet).



Tilanne vaikuttaa toimintaan

• Sosiokognitiivisen käsityksen peruslähtökohta on, että tilanteet ja 
aiemmin opitut asiat vaikuttavat ihmisen toimintaan.

• Ihminen nähdään aktiivisena omaa toimintaansa ohjaavana olentona.



Persoona ilmenee toiminnassa

• Käyttäytymiseen vaikuttavat tavoitteet, selviytymisodotukset 
ja tilanteeseen liittyvät skeemat.
• Tavoitteet ovat useimmiten tietoisia.
• Tavoitteiden toteuttamiseen vaikuttavat 

selviytymisodotukset ja onnistumisen ennakointi.
• Persoonallisuus vaikuttaa siihen, mitä yksilö tavoittelee ja 

millaiset selviytymisodotukset hänellä on.
• Kontrollikäsityksellä viitataan yksilön taipumukseen 

tulkita asiat joko sisäisistä (esim. omat kyvyt)tai ulkoisista
(esim. onni) syistä (attribuutioista) johtuviksi.



Huom! Ihmiset tekevät herkästi virheattribuutioita. 

Attribuution peruserheeksi kutsutaan taipumusta yliarvioida sisäisten 

tekijöiden vaikutusta käyttäytymiseen. Esimerkiksi on vaikea hyväksyä 

liikenneonnettomuuden selitykseksi tilannetekijöitä, kun ajoneuvoja kuitenkin 

ohjaavat ihmiset. 

Havainnoija-toimija -virheeksi kutsutaan taipumusta yliarvioida sisäisten 

tekijöiden merkitys toisten käyttäytymistä arvioidessa ja vastaavasti aliarvioida 

sisäisten tekijöiden merkitystä omaa käyttäytymistä selitettäessä. Esimerkiksi 

mielellään ajatellaan, että oma ärtymys johtuu ärsyttävistä ympäristötekijöistä, 

kun taas toisten silmissä henkilöllä itsellään saattaa olla tapana kiukutella 

turhasta.

Attribuution valokeilavirheessä (Spotlight Effect) on kyse ihmisten taipumuksesta 
uskoa olevansa jatkuvasti toisten tarkkailun ja huomion kohteena. Tosiasiassa 
sosiaalisissa tilanteissa ihmisten tarkkaavaisuus hajaantuu, eikä yhteen yksittäiseen 
yksilöön kiinnitetä kovinkaan paljon intensiivistä huomiota. Tämä virhetyyppi korostuu 
murrosiässä.



Persoonallisuuden rakentuminen

•George Kelly on tutkinut persoonallisuuden 
rakennelmia, joilla tarkoitetaan yksilön tapaa tulkita 
kokemuksiaan.

• Persoonallisuuden rakennelmiensa pohjalta yksilöt 
saattavat tehdä virheellisiä tulkintoja tilanteista. Näitä 
virheellisiä tulkintoja voidaan käsitellä esimerkiksi 
terapiassa.

•Sosiokognitiivisen teorian vahvuutena on sen 
perustuminen empiiriseen tutkimukseen, vaikka sen 
käsitteitä onkin paikoin vaikea tutkia (esim. skeeman 
ja persoonallisuuden rakennelman käsite).



Kyvykkyys pohjaa usein lahjakkuuteen

●Lahjakkaat ovat harvinaisen taitavia 
verrattuna muihin samanikäisiin.

●Lahjakkuus on potentiaalia oppia ja 
kyvykkyys on opittua taitoa.

●Lahjakkuuteen vaikuttaa perimä.
●Lahjakkuuden kehittymiseen 

kyvykkyydeksi vaikuttavat
○ ympäristön tuki
○ motivaatio
○ harjoittelu.



Luovuus kuuluu älykkyyteen ja lahjakkuuteen

●Luovuus on kykyä keksiä ideoita ja 
vaihtoehtoja, jotka auttavat 
ongelmanratkaisussa tai tuottavat 
maailmaan jotakin uutta ja 
omaperäistä.

●Luovan saavutuksen edellytyksiä:
○ Perehtyminen
○ Kyky hahmottaa uusista 

näkökulmista → divergentti 
ajattelu

○ Sisäinen motivaatio
○ Opetus ja valmennus



Luovuutta voivat estää 
• väheksyvä ympäristö
• suvaitsematon ilmapiiri
• leikkimielisyyden ja huumorin 

puuttuminen
• menestymispaineet
• epäonnistumisen pelko
• riittämätön kannustus
• jatkuva kiire
• hallitsematon tietotulva



●Luovuus kohdistuu useimmiten 
tiettyyn erityisalaan.

●Luovuus liittyy jossain määrin 
tiettyihin persoonallisuuden 
piirteisiin ja 
käyttäytymistapoihin, kuten 
esim. uteliaisuus, itseluottamus, 
riippumattomuus muiden 
mielipiteistä, epävarmuuden ja 
ristiriitaisuuden sieto ja 
riskinottokyky



Yksilöt eroavat toisistaan 
suoriutumismotivaatiossa

● Suoriutumismotivaatio 
• ilmenee haluna saavuttaa yhä vaikeampia tavoitteita ja 

kehittyä yhä taitavammaksi ja paremmaksi.
• on suhteellisen pysyvä osa persoonallisuutta.
• on yhteydessä ahkeruuteen ja sinnikkyyteen sekä 

menestykseen koulussa ja työuralla.
• ilmenee monilla elämänalueilla.

●Kasvatus ja kulttuuri vaikuttavat suoriutumismotivaation 
kehittymiseen.



Erilaisia ryhmiä
• Ryhmän kriteerejä:

○ vähintään kaksi ihmistä
○ vuorovaikutus
○ yhteinen tunne- ja/tai tehtävätavoite

• Ryhmien ominaisuuksia ja eroja:
○ jäsenten tärkeys ja samankaltaisuus
○ ryhmän kesto
○ ryhmäjäsenyyden saavuttamisen ja siitä eroamisen 

helppous/vaikeus
○ ryhmän koko
○ ryhmämäisyys (kuinka paljon ryhmä vaikuttaa ryhmältä)



Ryhmän ominaisuuksien 
perusteella voidaan jaotella 
neljä ryhmämuotoa:

• Intiimi ryhmä (perhe, 
kaverit…)

• Tehtäväkeskeinen 
ryhmä 
(joukkue, 
työryhmä…)

• Sosiaalinen kategoria 
(muoniolaisuus, 
nuoriso…)

• Joukko
(yleisö, katsoja…)



Omaa ryhmää suositaan
• Tajfel ja Turner: Sosiaalisen identiteetin teoria:

○ Ihmiset luokittelevat itsensä sisäryhmiin ja toiset ulkoryhmiin.
○ Sisäryhmää suositaan.
○ Taustalla osittain evoluutio?



• Sisäryhmän suosiminen tuli hyvin esille 
Sherifin poikaleirikokeessa vuonna 1954.

• Syitä sisäryhmän suosimiseen:
○ Myönteisen minäkuvan ylläpitäminen.
○ Toisen ryhmän jäsenten kokeminen erilaisemmiksi kuin he 

ovatkaan.
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• Tietynlainen käyttäytyminen ilmentää ryhmäidentiteettiä.
• Turhautuminen ja ulkopuolisuuden tunne voivat johtaa 

ryhmäidentiteetistä luopumiseen (pettyminen uuteen 
kotimaahan).

• Toisaalta johonkin ryhmään kuuluminen saa aikaan 
uhoamista ja aggressiota. Aggressio on toimintaa, joka 
muiden ihmisten, itsen tai ympäristön vahingoittamiseen.



Normit

• Ryhmän käyttäytymissäännöt eli normit voivat 
olla
○ kirjoitettuja tai kirjoittamattomia
○ myönteisiä, kielteisiä tai neutraaleja.

• Normit omaksutaan sosialisaation (yksilön 
kasvaminen yhteiskunnan jäseneksi) kautta.

• Normien noudattamisesta on palkintona 
hyväksyntä, normien rikkomisesta seuraa 
rangaistus (sanktio).



Roolit ja johtajuus
• Rooli on oletus siitä, kuinka tietyssä asemassa olevan on 

toimittava.
• Rooliin liittyvää sosiaalista asemaa, statusta, osoitetaan 

erilaisilla statussymboleilla.
• Useimmiten yksi saa johtajan roolin.
• Johtaja voi olla 

○ autoritaarinen
○ demokraattinen
○ antaa mennä -tyylinen

• Ryhmän tehtävä vaikuttaa siihen, miten ryhmää kannattaa 
johtaa.

• Johtajuus voi olla myös jaettua.
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Ensivaikutelma

• Toisesta ihmisestä rakentuu heti 
ensimmäisessä kohtaamisessa alustava 
skeema.

• Tämä skeema ohjaa jatkossa tiedon keruuta 
havaintokehän periaatteiden mukaan.

• Stigma = kielteisen ominaisuuden ympärille 
kerätään lisää kielteisiä ominaisuuksia.

• Sädekehävaikutus = positiivinen piirre saa 
olettamaan myös muut piirteet positiiviksi.







Ennakkoluulot
• Ennakkoluulo on negatiivinen 

asenne ihmistä tai 
ihmisryhmää kohtaan ennen 
kuin tähän/näihin on 
tutustuttu.

• Ennakkoluulo voi johtua 
tunneperäisistä, tiedollisista ja 
käyttäytymiseen liittyvistä 
syistä.

• Ennakkoluulot voivat johtaa 
ryhmien tai yksilöiden välisiin 
ristiriitoihin ja syrjintään.



Mistä ennakkoluulot johtuvat?
• Ennakkoluulot opitaan sosialisaation kautta.

• Yhteiskunnallinen tilanne vaikuttaa määrään.

• Resurssien epätasainen jakautuminen eri 
ryhmien välillä voi aiheuttaa jännitteitä.

• Omaa sisäryhmää suositaan usein ulkoryhmän 
kustannuksella.

• Kulttuuri, joka sallii ennakkoluulot, vahvistaa 
usein ennakkoluuloja.



Pelkkä tuttuus -ilmiö

• Myönteisen asenteen muodostuminen on 
todennäköisempää, mitä useammin altistuu 
asenteen kohteelle.

• Altistuminen ei kuitenkaan lisää positiivisuutta 
loputtomasti, vaan jossain kohtaa tulee usein 
myös kyllästyminen.



• Missä muissa tilanteissa olet kohdannut 
”pelkkä tuttuus” -ilmiön?

• Miten ilmiötä voitaisiin hyödyntää asenteiden 
muokkauksessa?



Asenteet muokkautuvat dynaamisessa 
suhteessa ympäristön kanssa

• Asenne on myönteinen tai kielteinen suhtautumistapa, 
joka liittyy sosiaalisesti merkitykselliseen kohteeseen.

• Asenne on varsin pysyvä.
• ”Pelkkä tuttuus” -ilmiössä tuttuus saa pitämään 

kohteestaan.
• Myönteiseen asenteeseen liittyy usein, että toisella on 

samanlaiset arvot ja mielipiteet.
• Usein hakeudutaan samanmielisten seuraan.
• Käyttäytymiseen vaikuttavat myös erilaiset 

tilannetekijät.



Suostuttelulla pyritään muokkaamaan 
asenteita

• Asenteisiin pyritään vaikuttamaan 
suostuttelulla.

• Suostuttelevaan sanomaan voidaan suhtautua

– analyyttisesti (perusteellisesti pohtien)

– intuitiivisesti (luottaen saatuun vaikutelmaan)

• Pitkäkestoisin vaikutus analyyttisella ja 
perustellulla asenteella.





Kognitiivisen dissonanssin teoria 
(Festinger)

• Ihminen pyrkii välttämään kognitiivista 
ristiriitaa tietojensa ja käyttäytymisensä välillä.

• Välttäminen voi tapahtua muuttamalla 
kognitioita, asenteita tai käyttäytymistä.





Sosiaaliset taidot

• Sosiaaliset taidot ovat kykyä vuorovaikutukseen

– Omien ja toisen tunteiden tunnistaminen

– Tunteiden ilmaiseminen

– Kyky asettua toisen asemaan

– Kyky tulkita tilanteita ja toimia tarkoituksenmukaisesti

• Taidoilla biologinen perusta, mutta myös 
ympäristö vaikuttaa

– Taitoja voi myös harjoitella



Attraktio eli vetovoima
• Persoonallisuus
• Huumorintaju
• Älykkyys
• Samankaltaisuus
• Pelkkä tuttuus –ilmiön lisäksi ulkonäkö on 

tärkeässä roolissa
– Yksilöllisiä eroja on siinä, mikä koetaan miellyttävänä

• Evoluution näkökulmasta: 
– Miestä viehättävät hedelmällisessä iässä olevat naiset
– Naista vahvan ja vakaan sosiaalisen aseman omaavat 

miehet

• Tuoksu – geneettinen perusta?



Yksinäisyys

• Kielteinen psyykkinen olotila, jossa yksilö kokee 
ahdistusta joko ystävien vähäisestä määrästä johtuen 
tai soveltumattomuudesta ystäviksi

• On aina subjektiivinen, omakohtainen kokemus
• Ikäviä sosiaalisia kokemuksia > varuillaan oleminen > 

muut ovat myös varuillaan > yksinäisyys lisääntyy
• Yksinäinen ei ole aina arka ja hiljainen, vaan voi olla 

myös impulsiivinen ja arvaamaton
• Perimän vaikutus lapsilla suuri, ympäristön vaikutus 

kasvaa hiljalleen 
– Esim. Opettajien antama tuki voi olla tarpeen





Sosiaalipsykologinen tutkimus
• Käytetään paljon kokeellista tutkimusotetta

– Seurataan, miten riippuva muuttuja muuttuu, kun 
riippumattoman muuttujan arvoja vaihdellaan.

– Kokeen avustajat eivät ole tietoisia siitä, mitä tutkitaan, jotta 
heidän toimintansa ei vaikuta tuloksiin.

• Käytetään myös korrelatiivista ja kuvailevaa tutkimusotetta
• Tiedonkeruumenetelmät samoja kuin psykologiassa: 

– Haastattelut
– Kyselyt
– Havainnointi
– Fysiologiset mittaukset
– Psykologiset testit
– Lähdeaineiston tutkiminen





Tutkimuksiin liittyviä ongelmia
• Historiassa koeasetelmat ovat joskus olleet 

epäeettisiä. 
– Kokeet ovat aiheuttaneet stressiä ja ahdistusta 

koehenkilöille.

• Monet tutkimukset on tehty länsimaissa tai 
valikoidulla koehenkilöjoukolla, jolloin 
yleistettävyys voi olla heikkoa.

• Tulosten toistettavuus on osoittautunut heikoksi 
(toistettavuuskriisi).
– On huomioitava, ettei kaikkia tutkimuksia ole alkuaan 

tarkoitettu yleistettäväksi.




