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�� MinMinääkkääsitykset ja niiden sitykset ja niiden 
muuttaminenmuuttaminen

�� Itsetunnosta ja sen lajeistaItsetunnosta ja sen lajeista
�� Uskomukset ja taikauskoUskomukset ja taikausko
�� TieteellisestTieteellisestää maailmankuvastamaailmankuvasta
�� Useita harjoituksiaUseita harjoituksia
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Osallisuus, Osallisuus, 
henkisyyshenkisyys

IdentiteettiIdentiteetti

ArvotArvot

Kyvyt, taidotKyvyt, taidot

Teot, toimintaTeot, toiminta

YmpYmpääristristöö

Uskomusten hierarkiaUskomusten hierarkia
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MinkMinkää suuremman osa olen?suuremman osa olen?
�� suku, heimo, harrastusyhteissuku, heimo, harrastusyhteisööt, tyt, työöpaikka paikka 

/firma, kansa, yhteiskunta, ihmiskunta, /firma, kansa, yhteiskunta, ihmiskunta, 
luomakunta, luomakunta, ÄÄiti Maa, Jumalan Valtakunta ...iti Maa, Jumalan Valtakunta ...

Kuka minKuka minää olen?olen?

MikMikää on ton täärkerkeääää? Mik? Mikää on kaikkein ton kaikkein täärkeintrkeintää??

MitMitää osaan, taidan, missosaan, taidan, missää olen kyvykolen kyvykääs?s?

MitMitää teen, miten kteen, miten kääyttyttääydyn?ydyn?

MissMissää jotain tapahtuu, missjotain tapahtuu, missää teen jotain, missteen jotain, missää
kkääyttyttääydynydyn

Persoonallisuuden / identiteetin kehitys:Persoonallisuuden / identiteetin kehitys:
�� Itsen skeemat Itsen skeemat (Marja Saarenheimo):(Marja Saarenheimo):

= ydinuskomuksia = ydinuskomuksia –– toimivat toimivat tulkinnan tulkinnan 
perustana, kaavanaperustana, kaavana::

�� ””joko minjoko minää taas olen ttaas olen täässssää tilanteessatilanteessa”” ––
skeema ohjannut kskeema ohjannut kääyttyttääytymistytymistää!!

� = kognitiivisia (esim. pääteltyjä) yleistyksiä
itsestä

�� MinMinään eheys n eheys –– pysyvyys ajassa ja tilassapysyvyys ajassa ja tilassa
� ESIMERKKI

Minuus koostuu uskomuksistaMinuus koostuu uskomuksista
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Itsen skeemat, esimerkiksi:Itsen skeemat, esimerkiksi:
�� riippuvainen muista vs. riippumaton riippuvainen muista vs. riippumaton 

muistamuista

�� Ne, joilla oli Ne, joilla oli riippumattomuuden skeemariippumattomuuden skeema::

�� prosessoivat prosessoivat aiheeseen liittyvaiheeseen liittyvääää
olennaistaolennaista tietoa tietoa nopeamminnopeammin

�� pystyivpystyiväät t vastustamaanvastustamaan

skeemaan skeemaan sopimatontasopimatonta tietoatietoa

�� pystyivpystyiväät t kuvaamaan kuvaamaan skeemaansaskeemaansa
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Minuus koostuu uskomuksistaMinuus koostuu uskomuksista

Merkki 
heikosta
itsetunnosta: 
mitä muut
minusta 
ajattelevat?

Bandura, 1963,1986,1999::
♦♦ Omat kokemukset: Omat kokemukset: mihin pystyymihin pystyy ja 

mitkä ovat omat heikkoudetheikkoudet -- TTÄÄRKEIN!RKEIN!

♦♦ Vertailu muihinVertailu muihin: muiden onnist./epäonn.
♦ nk. attribuointi: mistmistää johtui?johtui?

♦♦ Sosiaalinen tukiSosiaalinen tuki: muiden 
kannustus/haukut – mitä merkitsee?

♦♦ Tunnereaktion herTunnereaktion herääääminenminen: ENNENENNEN
tilannetta – ennakko-odotukset 
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MinMinääpystyvyyspystyvyys

Kyvyt ja taidotKyvyt ja taidot



Yleensä itse arvioi itseään 
myönteisemmin kuin mitä muut 
arvioivat sinut – mutta:

� Itsetunto ja arvottaminenarvottaminen:
� Olen tyttö/nainen – onko se arvokas 

asia?
� Olen ujo – onko se kielteinen asia?
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Arvot!Arvot!

ArvottaminenArvottaminen

Osallisuus, Osallisuus, 
henkisyyshenkisyys

IdentiteettiIdentiteetti

ArvotArvot

Kyvyt, taidotKyvyt, taidot

Teot, toimintaTeot, toiminta

YmpYmpääristristöö

TehtTehtäävvää 5: 5: 

Muuta rajoittavaa minMuuta rajoittavaa minääkkääsitystsitystää

Pareittain: Valitse jokin 
RAJOITTAVA minRAJOITTAVA minääkkääsityssitys:

1. Kulje sen kanssa koko 
hierarkia läpi

2. Pysähdy kussakin 
kohdassa miettimään:

� Miten käsitys ilmenee?
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Osallisuus, Osallisuus, 
henkisyyshenkisyys

IdentiteettiIdentiteetti

ArvotArvot

Kyvyt, taidotKyvyt, taidot

Teot, toimintaTeot, toiminta

YmpYmpääristristöö

3.3. Osallisuuden kohta:Osallisuuden kohta:

� käänny katsomaan hierarkiaa 
toiseen suuntaan:

� kun täällä ajattelen näin, 
mitä se vaikuttaa muihin 
kohtiin?

� Jos sinulla kielteinen käsitys 
osallisuudesta: muuta sitä
myönteisemmäksi
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TehtTehtäävvää 5: 5: 

Muuta rajoittavaa minMuuta rajoittavaa minääkkääsityksisityksiää

Osallisuus, Osallisuus, 
henkisyyshenkisyys

IdentiteettiIdentiteetti

ArvotArvot

Kyvyt, taidotKyvyt, taidot

Teot, toimintaTeot, toiminta

YmpYmpääristristöö

4.4. LLäähde kulkemaan hitaasti hde kulkemaan hitaasti 
takaisin ptakaisin pääin in –– pyspysäähdy hdy 
kussakin kohdassa kussakin kohdassa 
miettimmiettimääään, keskustelemaan:n, keskustelemaan:

�� miten ylempi taso X vaikuttaa miten ylempi taso X vaikuttaa 
ttäähhään tasoon, miten kn tasoon, miten kääsitys sitys 
muuttuu?muuttuu?

�� ota muuttunut kota muuttunut kääsitys sitys 
””mukaasimukaasi”” ja jatka matkaaja jatka matkaa
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TehtTehtäävvää 5: 5: 

Muuta rajoittavaa minMuuta rajoittavaa minääkkääsityksisityksiää



� tietoisuus omasta arvosta, itsekunnioitus
� itsen ja oman elämän arvostaminen

� itsetuntemus
� vaihtelee tilanteiden myötä
Hyvä itsetunto:

� uskaltaa yrittää, sietää pettymyksiä
� arvioi itseä sisältä päin: riittävän hyvin – tein parhaani

Merkki heikosta itsetunnosta: mitä muut minusta ajattelevat?
� mielistelytaipumus

� sekä synnynnäistä: temperamenttipiirre ”kiitoksenkaipuu”
� että opittua

MitMitää itsetunto on?itsetunto on?
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Itsetunnon lajejaItsetunnon lajeja

1. 1. Perusitsetunto (Perusitsetunto (basic selfbasic self--esteemesteem))
�� varhainen kiintymyssuhde perustanavarhainen kiintymyssuhde perustana

�� kehittyy vuorovaikutuksessa ympkehittyy vuorovaikutuksessa ympääristristöön n 
kanssa:kanssa:

© S.Hiltunen/ 26.2.2013

HyvHyvää
�� kehuminenkehuminen
�� kuunteleminenkuunteleminen
�� kunnioittava puhekunnioittava puhe
�� huomionosoitukset ja huomionosoitukset ja 

halauksethalaukset
�� menestys urheilussa ja menestys urheilussa ja 

koulussakoulussa
�� luotettavia ystluotettavia ystääviviää

•• luetteloiden lluetteloiden läähde: http://www.rdc.ab.cahde: http://www.rdc.ab.ca

HuonoHuono
�� kova kritiikkikova kritiikki
�� huutaminen ja lyhuutaminen ja lyöönnitnnit
�� vväälipitlipitäämmäättttöömyys, naurettavaksi myys, naurettavaksi 

tekeminen, kiusaaminentekeminen, kiusaaminen
�� ttääydellisyysodotuksetydellisyysodotukset
�� epepääonnistumiset urheilussa ja onnistumiset urheilussa ja 

koulussakoulussa
�� uskottelu, ettuskottelu, ettää epepääonnistuminen onnistuminen 

koskee koko minkoskee koko minääää ei kertasuoritustaei kertasuoritusta



2.2. yleinen itsetunto (yleinen itsetunto (global selfglobal self--esteemesteem):):
� melko pysyvä (piirre – trait)
� kuitenkin enemmän tilannekohtainen kuin 

perusitsetunto
� tilanteista riippumaton (non-contingent 

SE):
”olen pystyvä ja arvokas”

� tunneperustainen

Itsetunnon lajejaItsetunnon lajeja
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3. tilanneriippuvainen itsetunto (contingent 
SE)
� tunne, että oma päivittäinen suoriutuminen 

säätelee itsetuntoa – vertailu muihin
� riippuvainen koetusta menestyksestä ja 

epäonnistumisista (itseään vahvistava!)
� ylikriittinen ja armoton (ei anna anteeksi omia 

heikkouksia)
� perfektionismi, kunnianhimo

� esim. opiskelu, työ, rakkaussuhteet (relation-
based SE)

Itsetunnon lajejaItsetunnon lajeja
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3.1 suoritusitsetunto (performance-based SE, competenc-based 
SE)
� itsekritiikki � riittämättömyyden tunne � stressi �

loppuunpalaminen
� epäonnistuminen – herkkyys ulkoiselle palautteelle –

yrittäminen, ylisitoutuneisuus � syke ja verenpaine nousee 
(fysiol.taso)

� tunnetaso: huolestuneisuus, jännittyneisyys, suuttumus, 
frustraatio, epävarmuus, ennustettavuuden puute
� oppiminen: pelkkä sana ”työ” herättää tunteen!

� työnjohto: vaatimustaso korkea, ohjauksen puute, ei voi itse 
säädellä työtahtia:
� milloin työ on hyvin tehty? milloin voi lopettaa työn?

� selittää 9-14 % loppuunpalamistapauksista
� naisilla korkeampi ja naiset herkempiä loppuunpalamaan
� lähde: Victoria Bloom, 2011, väitös

Itsetunnon lajejaItsetunnon lajeja
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3.2 rakkaussuhdeitsetunto 
(relationship-based SE)
� hyvin tilanneriippuvainen: 

� tunne omasta arvosta riippuu siitä, 
miten päivä menee, miten 
kumppani suhtautuu, miten 
käyttäytyy, miten huomioi

� vrt. suhderiippuvuus, 
läheisriippuvuus

Itsetunnon lajejaItsetunnon lajeja
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� vaikka taustalla ovat synnynnäiset 
temperamentti- ja persoonallisuuspiirteet, 
minäkäsitykset ovat silti opittuja
� kukaan ei synny heikon itsetunnon kanssa!

� heikkoa perusitsetuntoa korvataan helposti 
suoritusitsetunnolla ja/tai 
rakkaussuhdeitsetunnolla
� epävakaa
� yleinen itsetunto jää heikoksi

Itsetunto on opittuItsetunto on opittu
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�� Palauta mieleesi jokin Palauta mieleesi jokin kielteinenkielteinen tunnekokemustunnekokemus, , 
joka on jjoka on jäääänyt mieleesinyt mieleesi

�� Mieti, Mieti, mikmikää oli poli päääällimmllimmääisin isin tunteesi:tunteesi:
�� kiukku, harmistus, viha, hkiukku, harmistus, viha, häämmennys, mmennys, äärsyyntyminen...rsyyntyminen...

�� Muodosta lause: Muodosta lause: Minua Minua kiukuttaa/kiukuttaa/äärsyttrsyttääää, , 
koska...koska...

�� ttääydennydennää lausetta niin monella jatkolla, kuin tulee lausetta niin monella jatkolla, kuin tulee 
mieleenmieleen

�� Kaikki lauseetKaikki lauseet kkääyvyväät, esim.:t, esim.:
�� Olen stressaantunut, koska...Olen stressaantunut, koska...

�� Minua jMinua jäännittnnittääää, koska..., koska...
�� En osaa nukkua, koska...En osaa nukkua, koska...

© S.Hiltunen / 7.3.2014

TehtTehtäävvää 6: Merkitystihentym6: Merkitystihentymäätt



X, koska ei-Y

(Ei-X, koska ei-Y) 

Ei-X, koska ei-Y

(X, koska ei-Y) 

X, koska Y

(Ei-X, koska Y) 

Ei-X, koska Y

(X, koska Y) 

Uskomusten nelikenttUskomusten nelikenttää

© S.Hiltunen/ 14.10.2011

1.1. Sijoita uskomus nelikentSijoita uskomus nelikentään n vasempaan vasempaan 
ylylääkulmaankulmaan
�� EsimerkkinEsimerkkinää uskomus: En saa mituskomus: En saa mitääään n 

aikaan, koska olen masentunut (aikaan, koska olen masentunut (oli totta oli totta 
minulle joskus kauan sitten minulle joskus kauan sitten ☺☺))

2.2. Oikeaan alakulmaanOikeaan alakulmaan tulee vastakohtainen tulee vastakohtainen 
uskomus: uskomus: 
�� EsimerkissEsimerkissää: Saan (paljon) aikaan, koska : Saan (paljon) aikaan, koska 

(kun) en ole masentunut(kun) en ole masentunut..

Uskomusten nelikenttUskomusten nelikenttää
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3.3. Oikeaan ylOikeaan ylääkulmaankulmaan tulee uskomus, tulee uskomus, 
jonka osat on koottu mallin mukaanjonka osat on koottu mallin mukaan
�� EsimerkissEsimerkissää: Saan asioita aikaiseksi, : Saan asioita aikaiseksi, 

koska (juuri siksi ettkoska (juuri siksi ettää) olen ) olen 
masentunut.masentunut.

Uskomusten nelikenttUskomusten nelikenttää
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LÄHTÖKOHTA: viivyttely, 
tekosyiden keksiminen...

� Saan asioita aikaiseksi, 
koska olen masentunut.
= juuri sen vuoksi, että
olen masentunut, saan 
asioita aikaiseksi!!

1. En saa mitään aikaan, 
koska...
... olen masentunut

X, koska ei-Y

(Ei-X, koska ei-Y) 

Ei-X, koska ei-Y

(X, koska ei-Y) 

X, koska Y

(Ei-X, koska Y)

Ei-X, koska Y

(X, koska Y) 

� TOTTA, koska...
...ei ole muutakaan 
tekemistä!

Uskomusten nelikenttUskomusten nelikenttää
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4.4. Vasempaan alakulmaanVasempaan alakulmaan tulee uskomus, tulee uskomus, 
jonka osat on koottu mallin mukaan: jonka osat on koottu mallin mukaan: 
�� EsimerkissEsimerkissää: En saa mit: En saa mitääään aikaan, n aikaan, 

koska en ole masentunut.koska en ole masentunut.

�� MissMissää tilanteessa mytilanteessa myöös se on totta?s se on totta?

Uskomusten nelikenttUskomusten nelikenttää
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� En saa mitään aikaan, 
koska en ole masentunut.
= vaikka en olisikaan 
masentunut, en silti saa 
mitään aikaan!!

1. En saa mitään aikaan, 
koska...
... olen masentunut

X, koska ei-Y

(Ei-X, koska ei-Y) 

Ei-X, koska ei-Y

(X, koska ei-Y) 

X, koska Y

(Ei-X, koska Y)

Ei-X, koska Y

(X, koska Y) 

� Paljon esimerkkejä,
esim. tekemistä on liikaa...

Uskomusten nelikenttUskomusten nelikenttää
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�� Kun Kun se uskomusse uskomus oli muuttunut, tuli mieleen oli muuttunut, tuli mieleen 
seuraava (jatkoseuraava (jatko--)uskomus:)uskomus:
�� MutMut--mut... kun MIKmut... kun MIKÄÄÄÄN ei huvita!!N ei huvita!!

�� TTääydensin lausetta: Mikydensin lausetta: Mikääään ei huvita, koska...n ei huvita, koska...
�� Ja se taas pantiin nelikentJa se taas pantiin nelikentään vasempaan yln vasempaan ylääkulmaan kulmaan 

muodossa:muodossa:
�� MikMikääään ei huvita, koska mitn ei huvita, koska mitääään kivaa ei tapahdu.n kivaa ei tapahdu.

�� Ja niin prosessi jatkui... Ja niin prosessi jatkui... 

�� Ja... lopulta aikaansaamattomuus oli historiaa Ja... lopulta aikaansaamattomuus oli historiaa ☺☺

Uskomusten nelikenttUskomusten nelikenttää
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4.4. Uskomukset ja taikauskoUskomukset ja taikausko (Marjaana(Marjaana

Lindeman):Lindeman):

♦ Ydintiedon sekaantuminen: sekaantuminen: intuitiivinen ja ja 
analyyttinen ajattelu:ajattelu:

♦♦ lapsetlapset eiveiväät osaa tehdt osaa tehdää eroa esim. elollisen ja eroa esim. elollisen ja 
elottoman velottoman väälilllillää: kivet voivat liikkua/ajatella, niill: kivet voivat liikkua/ajatella, niillää
on tunteita jne.on tunteita jne.

♦♦ osalleosalle aikuisista taikuisista täämmää jjääää ikikääään kuin n kuin ””ppäääällelle””: : 

� analyyttista ajatteluaanalyyttista ajattelua EI KEI KÄÄYTETYTETÄÄ silloin kuin silloin kuin pitpitääisiisi

♦♦ EI OLEEI OLE riippuvainen koulutustasosta tms. riippuvainen koulutustasosta tms. 
ESIMERKKI ESIMERKKI ��������

Uskomukset Uskomukset –– tutkimusta tutkimusta IVIV
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4.4. Ydintiedon sekaantuminenYdintiedon sekaantuminen

EsimerkkiEsimerkki,, kysely (Lindeman 
ym. 2009):

� 1930 suomal. opiskelijaa, 
18-67 v, keski-ikä 25-26 v 
(532 miestä)

Ovatko väittämät kirjaimellisesti totta? 
Esim.:

� Kivet elävät metsässä.

� Kivet palelevat.

� Maa kaipaa vettä. 

� Kukat kaipaavat valoa.

� Puut tuntevat tuulen.

� Koti tuntee asukkaansa. Koti kaipaa 
ihmisiä.

� Mieli koskettaa toista.

� yms.

Yhteensä 30 väittämää

Tulokset: Tulokset: kirjaimellisesti totenakirjaimellisesti totena piti:piti:
�� ½½ osanottajista vosanottajista vääh. 4 vh. 4 vääittittäämmääää
�� ¼¼ osanottajista 8osanottajista 8--30 v30 vääittittäämmääää
�� tekniikan, psykologian ja filosofian opiskelijat tekniikan, psykologian ja filosofian opiskelijat 

vväähitenhiten
© S.Hiltunen/ 7.3.2014

Uskomukset Uskomukset –– tutkimusta tutkimusta IVIV

Tieto on Tieto on hyvin perusteltu uskomushyvin perusteltu uskomus!!

�� MUTTAMUTTA: tieteellinen ajattelu : tieteellinen ajattelu ei oleei ole
evolutiivisesti adaptiivista evolutiivisesti adaptiivista (Jussi Viitala, (Jussi Viitala, 
2010) 2010) –– OMAN suvun, heimon, 
kansakunnan ETU ihmiselle yhä kaikkein 
tärkein!!!

� Tieteellistä ajattelua on KOKO AJAN 
pidettävä yllä (itse)koulutuksen avulla
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Uskomukset – tutkimusta V



Kyseenalaistaminen kielimallien avulla
� En saa/ en osaa / en pysty ...(toiminta, 

teot)
� rajoittava toiminta!

� Minun on pakko/täytyy/pitää...

� Stereotypiat – kaikki, aina...
� varmastiko kaikki, onko poikkeuksia?
� ihanko aina, ihan joka ikinen kerta?

Tehtävä 7: Uskomukset muuttuvat
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