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HYVINVOINTI JA TERVEYS

TEKSTI: Terhi Mäkiniemi KUVA: Tuulia Repo 

NELJÄN ERI TEMPERAMENTIN 
KEITTIÖ 
Tiina kaipaa toimintaa, Pirjo tarvitsee pontevat perustelut ja Venlan kanssa on valittava 
ystävälliset sanat. Erilaiset temperamentit näkyvät työpaikalla monin eri tavoin: sanoin, 
ajatuskuluin, tunnereaktioina ja käyttäytymisenä. 

Vuorovaikutus kollegoiden kanssa sujuu 
sukkelammin, kun tunnistaa työyhteisön 
erilaisia temperamenttityylejä. Ne autta-
vat ymmärtämään itseä ja tiimin erilaisia 
toimijoita palavereissa, neuvotteluissa 
kuin esimiestyössä. Samalla voi oivaltaa, 
miten toisen temperamenttityylin edus-
taja toimii. 

Ihmisen temperamentti tulee esiin 
ihmisen ajattelun, tunteen ja toiminnan 
kautta. Temperamentti kuvaa niitä eroja, 
mitä ihmisillä on käyttäytymis- ja rea-
gointitavoissa. Kun ymmärtää erilaisia 
temperamentteja, punainen, keltainen, 
vihreä ja sininen, voi hyväksyä heidätkin, 
joiden kanssa yhteistyö tuntuu takkuavan 
jo ensi tapaamisessa. Jokaisessa ihmises-
sä vaikuttaa eletyn elämämme historia. 
Siksi on hyvä miettiä, miten paljon ottaa 
itseensä toisten tekemisiä, sanomisia ja 
olemisia. 

Jokaisella tyypillä on omat vahvuuten-
sa ja tapa, miten tyypit tarvitsevat toisiaan 
luodakseen hyvän ja toimivan kokonai-
suuden.

Psykologi Tony Dunderfeltin mu-
kaan ihmisellä on jo syntyessään tietty 
temperamentti, joka on osa persoonalli-
suutta ja pysyy lähes samana varhaislap-
suudesta. Temperamenttia ei opita, se 
muuttuu vain hiljalleen elämän varrella. 
Temperamentti kertoo, miten ihminen 
toimii. Se on ydinminä, kuka henkilö sy-
vimmillään on. 

Olisi hyvä erottaa temperamentti ja 
ydinminä toisistaan. Meidän syvin ydin-
minä liittyy arvoihin ja omaan elämän 
tehtävään, mutta temperamentti kertoo 
tavasta ja tyylistä toimia, kertoo Dunder-
felt.

Temperamentit tulevat toimeen, kun 
oppivat kuuntelemaan ja eläytymään toi-
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sen erilaisuuteen. Kuunteleminen on tai-
to, jota kannattaa harjoitella. 

Kuuntelemisen taitoihin eivät kuulu 
kuullun arvottaminen, tuomitseminen 
tai toisen puolesta tietäminen, vinkkaa 
Dunderfelt.

Neljä erilaista temperamentti-
tyyppiä
Yhteistyö luonnistuu, kun kaikilla on 
yhteinen hyvä tarkoitus. Kangistuminen 

omaan temperamenttityyliin kaventaa 
toisen erilaisuuden ymmärtämistä. Avain 
toimivaan yhteistyöhön on erilaisten 
temperamenttien aito arvostaminen, sil-
lä työssä huomaa nopeasti, mikä toista 
jurppii. 

Kiireessä ja kireässä tilanteessa ihmi-
nen reagoi vaistonvaraisesti ja tempera-
menttilähtöisesti, taustoittaa Dunderfelt. 

Ihmisellä on yksi pääväri, kaksi sivu-
väriä ja väri, jota ei edes tiedosta. Sen 

huomaa, kun kohtaa vierasta väriä pää-
värinään edustavan ihmisen. Silloin voi 
nopeasti todeta, ettei pidä tästä tai etteivät 
henkilökemiat kohtaa. 

Omaa temperamenttiaan voi oppia 
säätelemään, Dunderfelt taustoittaa. 

Temperamenteista punainen ja keltai-
nen ovat ulospäinsuuntautuneita, vihreä 
ja sininen sisäänpäin suuntautuneita.

Tunnista ja tunnusta värisi
Punainen on energinen, reilu, suoraviivai-
nen ja voimakastahtoinen aloitteen tekijä, 
joka ei pelkää olla huomion keskipisteenä. 
Hän tarttuu toimeen, hoitaa työt, arvostaa 
toisissa oma-aloitteisuutta, uusia ajatuk-
sia ja sitä, että asiat sujuvat sovitusti ja 
järjestelmällisesti. Punaisen päähän eivät 
tunteet tarraa tappuraksi, vaan hän tekee 
ja toimii. Hän tekee selväksi myös sen, 
miltä hänestä tuntuu. Punainen suuttuu 
ja leppyy nopeasti. 

Punainen on parhaimmillaan johtajan, 
esimiehen tai innoittajan roolissa. Työyh-
teisössä punaista tarvitaan energisyyden, 
rehellisyyden ja suoran toiminnan takia. 
Stressaantuneena punainen on aggressii-
vinen kattiloiden kansien paukuttelija, it-
sekeskeinen jyrä, joka ei osaa ottaa toisten 
tunteita tai ehdotuksia huomioon, vaan 
pitää tiukasti kiinni omasta kannastaan. 
Hän ärtyy helposti pamauttaen asiat päin 
näköä.

Keltainen on ihmissuhdekeskeinen, 
puhuja ja vaikuttaja, joka katsoo maail-
maa syleilevän avoimien ja myönteisten 
silmälasien takaa. Hän arvostaa avarakat-
seisuutta, ihmisiä, luontoa, aistimuksia, 
spontaaniutta ja ystävällisyyttä, aitoutta. 
Keltaisen kanssa ei kannata teeskennellä. 
Hän on näppärä liikkeissään ja nopea pu-
heissaan ja tuottaa vaivatta uusia ideoita 
kuin ideatykki. Keltainen on työpaikan 
ilmapiiripuntari luoden valoisaa ja läm-
mintä tunnelmaa ympärilleen. Hän il-
maisee tunteitaan vapaasti, auttaa toisia, 
pitää esiintymisestä ja sovitteluista. Hän 
osaa ottaa huomioon myös toiset ja pitää 

tärkeänä, ettei toisten ihmisten tunteita 
tai oikeuksia poljeta. 

Stressaantuneena keltainen on kuin 
aikuisista poikasistaan huolehtiva kana-
emo, joka häärii keittiössä toisten ympä-
rillä antamatta hetken rauhaa. Hänestä 
sukeutuu malttamaton yli-intoilija, joka 
kiihtyy nopeasti eikä siedä arvostelua.

Sininen on asiallinen, analyyttinen, jär-
jestelmällinen, syvällinen ajattelija, joka 
suosii keskustelutaitoa ja suunnitelmalli-
suutta. Sininen pohtii ja pähkäilee asioita 
muodostaen niistä laajan kokonaiskuvan. 
Sinistä ajaa eteenpäin totuus. Sininen ta-
voittelee täydellisyyttä, on luotettava ja 
pitkäjänteinen puurtaja. Sininen tuntee 
syvästi, mutta ei näytä tunteitaan helpos-
ti. Sininen on ihmissuhteissaan hillitty ja 
voi vaikuttaa etäiseltä. 

Sininen on periaatteellinen, uskollinen 
ja suuntaa kohti ihanteitaan ja suuria ta-
voitteitaan. Sininen on tähti työtehtävissä, 
joissa tarvitaan kykyä analysoida ja aja-
tella rationaalisesti. Sininen huomaa vai-
vatta asioihin ja ilmiöihin vaikuttavat eri 
tekijät yhdistäen ja vertaillen niitä mieles-
sään. Käytännön fyysisissä töissä sininen 
on peukalo keskellä kämmentä.

Stressaantuneena sinisen kompas-
tuskiveksi voi koitua liiallinen itsensä ja 

toisten sanallinen sättiminen ja ruoski-
minen. Hän voi pohtia pitkäänkin, tart-
tuako seuraavaksi sipuliin vai selleriin. 
Äärimmilleen vietynä sinisen luontainen 
vaiteliaisuus voi vaikuttaa koppavalta ja 
työntää luotaan. 

Vihreä vaatii avoimuutta, rehellisyyt-
tä, huumorintajua, tasa-arvoa, asiallista 
ja aitoa lähestymistä. Vihreän elämässä 
tärkeintä on oikeudenmukaisuus. Ihmis-
läheinen ja käytännöllinen vihreä tulee 
toimeen kaikkien kanssa, kuuntelee ja 
eläytyy toisten kertomaan, ilmaisee hil-
litysti tunteitaan. Vihreästä saa helposti 
tasapainoisen ja miellyttävän kuvan. Hän 
on tunnollinen, ajattelussaan huolellinen 
ja parhaimmillaan ryhmän hyvä henki. 
Kun vihreä tahtoo jotain, hän vie asian 
loppuun turhia kiirehtimättä. Vihreä ar-
vostaa jo vanhoja hyväksi havaittuja käy-
täntöjä ja arvoja eikä keksi vaivatta uusia 
ajatuksia. 

Stressaantuneena vihreä on haluton 
ottamaan kantaa, vetäytyy ja välttelee 
mielipiteiden muodostamista tai vetoaa 
asioiden tekemiseen kuten aiemminkin 
antaen itsestään hiljaisen, hajuttoman ja 
mauttoman kuvan. Vihreä huolehtii raa-
ka-aineiden riittävyydestä ja ravinnon 
tasaisesta valmistustahdista. 

Olisi hyvä erottaa temperamentti 
ja ydinminä toisistaan. Meidän 
syvin ydinminä liittyy arvoihin ja 
omaan elämän tehtävään, mutta 
temperamentti kertoo tavasta ja 
tyylistä toimia.

Eripuraa keittiöllä? 
Toimi näin.

30 sekunnin sääntö
1. Istu tuolille.
2. Hengitä muutaman kerran sisään ja ulos. 
3. Tunne lämmön tuntu kehossa. 
4. Kuuntele toista läsnäolevasti 30 sekuntia. 
4. Älä keskeytä.
5. Toista muutamia kertoja päivän aikana.
Kuuntele toista läsnäolevasti 30 sekuntia vetämättä johtopäätöksiä, 
arvottamatta ja arvostelematta. 
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