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JOHDANTO

Johdanto

Ihmiset pohtivat mielellään omaa ja muiden käyttäytymistä. Mik-
si reagoin näin? Miten on mahdollista, että tuo ihminen ajattelee 
tuolla tavoin? Miten saadaan aikaan hyvää yhteistyötä työpaikalla 
erilaisten persoonallisuuksien välillä?

Kaikilla meillä on intuitiivista ja luonnollista ihmistuntemusta, 
mutta joskus on hyvä laajentaa osaamistaan opiskelemalla psyko-
logiaa. Psykologit ovat yli vuosisadan ajan tutkineet tieteellisin me-
netelmin ihmisen persoonallisuutta. Jotkin tutkimukset vahvistavat 
arkipäivän havaintojamme ihmisestä ja itsestämme. Toiset taas sy-
ventävät omaa tietämystämme ja tuovat jopa aivan uusia oivalluk-
sia ihmismielen (psyyken, sielun) toiminnoista ja kehitysmahdolli-
suuksista.

Yksi psykologian tutkituimpia aiheita on ihmisen tempera-
mentti. Temperamentti kuvaa yksilön tapaa reagoida kehollaan ja 
käyttäytymisellään esiin tuleviin tilanteisiin. Se ei missään nimessä 
kuvasta ihmisen koko persoonallisuutta, mutta temperamenttien 
ymmärryksen avulla voi saada todella hyödyllistä tietoa itsestään 
ja muista ihmisistä. Temperamenttityyli antaa ikään kuin värin tai 
mausteen yksilön toiminnalle. Se on se puoli meistä, joka näkyy 
selvästi ulospäin. Monet muut ulottuvuudet, kuten arvot ja omat 
syvät mielipiteet, voivat jäädä toisilta huomaamatta.

Ihminen käyttäytyy temperamenttinsa mukaan nopeasti ja au-
tomaattisesti, eikä hän itsekään aina huomaa, millä tavalla hän on 
jo reagoinut ilmeillään, eleillään ja toiminnoillaan johonkin tapah-
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tumaan. Siitä syystä on hyvä myös tiedostaa, miten tämä puoli ih-
misestä toimii.

Tässä kirjassa osoitan, miten kiinnostavaa, hyödyllistä ja suo-
rastaan mukavaa on oppia tuntemaan temperamenttien toiminta 
itsessään ja muissa ihmisissä. Tämän kirjan edeltäjä on suosittu 
Henkilökemia-kirjani, joka ilmestyi ensimmäisen kerran 1990-lu-
vulla. Sen lukuisat painokset on vuosia sitten myyty loppuun. Kiin-
nostus aiheeseen on kuitenkin säilynyt, ja minulta on useasti kysyt-
ty lisäpainoksia. Uusi aika vaati kuitenkin uudistetun näkökulman, 
joten olen kirjoittanut aiheesta tuoreen teoksen. Vanhasta Henki-
lökemia-kirjasta olen ottanut mukaan tyylien kuvaukset, joita olen 
muokannut uuteen muotoon.

Temperamentteja voi kuvata monella eri tavalla: sanoilla, kuvil-
la ja kaavioilla. Itse olen omaksunut tavan kuvata temperamentte-
ja väreillä. Tämä on mielestäni hauska, havainnollinen ja mieleen 
jäävä tapa lisätä ihmistuntemustaan. Olen itsekin oppinut ymmär-
tämään itseäni, työtovereitani ja lähimmäisiäni paremmin tempera-
menttien avulla. Jatkan siis tässäkin kirjassa tätä ”värianalyysiä”.

Kuvaamani asiat perustuvat psykologiseen tutkimukseen. Kui-
tenkin olen halunnut popularisoida tiedettä eli lähestyä ihmisen 
persoonallisuutta käytännönläheisesti, havainnollisesti ja rennosti. 
Toivon, että lukija suhtautuu kirjaan tällä asenteella eikä liian ryp-
pyotsaisesti. Lisätietoa on tarjolla lähdekirjallisuudessa, josta voi 
halutessaan tarkistaa kirjoittamani asioiden tutkitut taustat.


