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Lukijalle

Lukijalle

Kirjoitin 1970-luvun lopussa satasivuisen käsikirjoituksen otsikolla Pysyvyyden ja 
muutoksen paradoksi. Tuon käsikirjoituksen ideana oli kuvata ihmiselämään kuuluvaa 
alituista pysyvyyden ja muutoksen jännitettä. Vaikka usein tuntuu, ettei mitään muu-
toksia tapahdu, niitä kuitenkin tapahtuu – vieläpä aivan yllättäen.

Kun pari vuotta sitten uudestaan tartuin tähän aiheeseen, kävin läpi vanhan 
käsikirjoitukseni. Persoonallisuuden psykologiassa oli tuon ensimmäisen yrityksen 
aikaan ankaria kiistoja siitä, kuinka pysyvää ihmisen persoonallisuus on. Walter 
Mischel ja hänen kannattajansa korostivat olosuhteiden ja tilanteiden vaikutuksia 
ihmisen käyttäytymiseen. Kriittisimmät tutkijat halusivat luopua persoonallisuutta 
kuvaavista käsitteistä kokonaan, koska ihminen on niin erilainen eri tilanteissa.

Tällainen näkemys on arkiajattelun vastaista. Kun tarkkailemme sekä itseämme 
että muita, persoonallisuudessa näyttää olevan paljon pysyvää. Jotkut ovat hyvin so-
siaalisia, toiset taas vetäytyvät taka-alalle. Jotkut toimivat vastuuttomasti, toiset taas 
ovat aina vastuullisia. Näemme jatkuvasti tällaista erilaisuutta ympärillämme. Tosin 
useimmat meistä ovat jossakin näiden ääripäiden välissä, emmekä ole niin johdon-
mukaisia kuin kuvittelemme.

Tutkijoiden kiistat persoonallisuuden olemuksesta ovat viime vuosikymmeninä 
aika lailla rauhoittuneet ja tasoittuneet. Ihmisenä olemiseen kuuluu sekä pysyvyys 
että muutos. Tiedämme nyt paljon niistä tekijöistä, jotka tuottavat muutoksia per-
soonallisuuteen. Silti muutoksissa on aina paljon arvoituksellista. Joskus muutokset 
yllättävät, ja joskus on syytä ihmetellä ihmisten muuttumattomuutta, vaikka olosuh-
teetkin muuttuisivat.
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Persoonallisuus on mystinen asia. Kunnioitukseni sitä kohtaan lisääntyy, vaikka 
olen 30 vuotta opettanut persoonallisuuden psykologiaa yliopistossa ja kirjoittanut 
siitä oppikirjankin. Se on kuin ameba, joka ei suostu mihinkään muottiin. Lisäksi 
ihminen on vielä monta kertaa mutkikkaampi olento. Myös ihminen muuttaa ole-
mustaan elämänsä aikana – milloin enemmän, milloin vähemmän.

Kun ameban osia alkaa purkaa aina vain pienempiin fysikaalisiin ja kemiallisiin 
osiin, se ei enää ole se eliö, jonka näemme luonnossa. Mutta mikä muukaan auttaa, 
kun haluaa tutkia, mikä ameba lopulta on? Mitä enemmän persoonallisuutta tutkii, 
sitä enemmän arvoituksia tulee vastaan. Tämä pätee erityisesti pysyvyyteen ja muu-
tokseen. Näin sen mielessäni paradoksaalisena 40 vuotta sitten ja olen yhä samaa 
mieltä.

Kauppiaat, ohjaajat, kouluttajat, konsultit ja terapeutit haluavat tietää, miten 
muutoksia saadaan aikaan. Millä keinoilla ihmisten tunteet, asenteet ja toiminta 
muuttuvat? Joskus olemme innolla muutoksissa mukana ja haluamme muuttua, kun 
taas joskus suhtaudumme torjuvasti meihin kohdistuvaan vaikuttamiseen.

Usein tuntuu, että nykyajan kulttuuria kuvaa jatkuva muutos. Samalla kun 
kulttuuri muuttuu, muuttaako se myös kokemuksiamme, asenteitamme, arvojam-
me ja toimintaamme? Tuleeko meistä yhä joustavampia monine minuuksinemme? 
Vai onko myös tämä yksi niistä ominaisuuksista, joiden suhteen ihmiset eroavat 
toisistaan?

Missä määrin kykenemme itse saamaan aikaan muutoksia omassa elämässämme? 
Monissa onnellisuuden oppaissa muutoksen mahdollisuus kuvataan usein lähes ra-
jattomaksi. Kuitenkin jo arkiset havainnot osoittavat, että haluttu muutos on usein 
kiven takana tai jopa sen alla.

Tämän kirjan kirjoittaminen on ollut tavanomaista haastavampaa, sillä aina vain 
tuntuu löytyvän lisää aiheeseen liittyvää materiaalia. Lämmin kiitos puolisolleni 
Marketalle tuesta ja kannustuksesta. Sitä on tarvittu tavanomaista enemmän.

Lempäälässä 21.7.2019
Markku Ojanen
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Pysyvyyden ja muutoksen jännite

Mikä on pysyvyyden ja muutoksen oikea suhde?
Onko olemassa jokin ihmisen persoonallisuutta luonnehtiva pysyvyyden ja muutok-
sen optimaalinen suhde? On selvää, että ainakin joustavuutta tarvitaan, mutta mikä 
riittää? Voiko olla myös liian joustava?

Tähän kysymykseen voidaan antaa vain viitteellisiä vastauksia. Täydellisen pysy-
vyyden maailma olisi mahdoton, sillä se kieltäisi kaiken kasvun ja kehityksen. Mi-
kään ei vaikuttaisi pysyvään ihmiseen. Hän olisi kuin kone, jonka toiminnan voi 
muuttaa vain sammuttamalla energialähteen tai rikkomalla sen.

Jos ihminen puolestaan olisi alati muuttuva, maailma olisi hyvin ennustamaton. 
Pienetkin asiat muuttaisivat ihmistä radikaalisti. Silloin myös itseymmärrys olisi 
mahdotonta. Onko nykyinen muutoksen ja pysyvyyden suhde ihmisen hyvinvoinnin 
kannalta optimaalinen? Näin saattaa olla, sillä muutokset suuntaan tai toiseen vai-
keuttaisivat elämää. Haluamme, että puoliso, ystävät ja työtoverit ovat siinä määrin 
samanlaisia, että yhteiselämä helpottuu. Silti haluamme, että kielteisiä persoonallisia 
ominaisuuksia voidaan muuttaa. Kyky muutokseen on myös sopeutumisen kannalta 
välttämätön ominaisuus. Kenties nykyajan kulttuuri vaatii yhä enemmän tällaista 
muutosherkkyyttä.

Eivät vain hyvät asiat jatku samanlaisina vaan myös huonot. Jos pysyvyys hal-
litsee, olemme ominaisuuksiemme vankeja. Jos kärsimme ahdistuksesta tai masen-
nuksesta, ne vain jatkuvat ja jatkuvat. Rikolliset pysyvät rikollisina, alkoholistit al-
koholisteina, ilkeät ihmiset ilkeinä. On oltava riittävästi joustoa, että emme toimi 
aivan järjettömällä tavalla eri tilanteissa. Onneksi me mukaudumme, sopeudumme, 
kehitymme ja muutumme tilanteiden ja odotusten mukaan – milloin vain vähän, 
milloin radikaalisti.

Pysyvyyden ja muutoksen välillä vallitsee jatkuva jännite. Joskus pysyvyyttä on 
liikaa, joskus muutosta on liian paljon. Joskus haluaisimme pitää kiinni siitä, mitä 
meillä on, ja toisinaan taas haluaisimme muuttua. Näemme myös ympärillämme 
henkilöitä, jotka ovat aina samanlaisia, mutta myös niitä, joiden mielialaa ja toimin-
taa on vaikea ennakoida. Jotkut nauttivat vaihtelusta, toiset vieroksuvat kaikenlaisia 
muutoksia.

Kenties elämässä kuitenkin on enemmän pysyvyyttä kuin muutosta. Siitä ker-
too sekin, että koemme muutokset usein hyvin yllättäviksi, oudoiksi ja pelottaviksi. 
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Pysyvyys vahvistaa turvallisuuden tunnetta. Mitä elämästä tulisi, jos asiat eivät ta-
pahtuisi ajallaan ennustettavalla tavalla? Kun menemme kauppaan, tiedämme, että 
tavaroita on hyllyssä ja että ne maksavat koko lailla saman kuin ennenkin. Ostaminen 
on turvallista, sillä tiedämme, että valvonta toimii. Voimme myös yleensä luottaa ih-
misten rehellisyyteen. Työpaikalle mennessämme emme ole varautuneet kaaokseen.

Pysyvyys on perusolettamus, josta lähdetään liikkeelle, sillä pysyvyys helpottaa 
kanssakäymistä ja lisää ennustettavuutta ja turvallisuutta. Nimitämme kaaokseksi 
olosuhteita, joissa ennakoitavuus romahtaa. Kukaan ei osaa sanoa, mitä seuraavaksi 
tapahtuu ja onko vastaan tuleva ihminen ystävällinen vai vihamielinen. Kaoottinen 
tilanne koetaan hyvin ahdistavaksi. Esimerkiksi tietokoneiden sotapelejä kuvaa en-
nustamattomuus. Kun joku hahmo ilmestyy, onko se ystävä vai vihollinen? Pelin 
ympäristöt ja maisemat vaihtuvat nopeasti. Pelaajan on koko ajan osattava varautua 
näihin muutoksiin. Hyvällä pelaajalla on oltava kykyä reagoida nopeasti. Pelaaminen 
vaatii harjoittelun tuottamaa taitoa, josta tulee pelaajan hallussa oleva ominaisuus. 
Jotakin tällaista on varmaankin tapahtunut oikeissa sotatilanteissa tai kun tutkimus-
matkailijat ovat kulkeneet tiheässä viidakossa. Yllätyksiltä ei ole voinut välttyä.

Muutokseen suhtautuminen
Länsimaista kulttuuria on luonnehdittu monilla sanoilla, joista yksi yleisimpiä on 
muutos. Näemme omin silmin, että muutosvauhti nopeutuu. Tämä havainto ei tar-
vitse tuekseen mitään tilastotietoja. Mitä pidempään on elänyt, sitä enemmän maa-
ilma näyttää muuttuneen. Muuttuuko samalla ihminen? Siinä mielipiteet eroavat. 
Monen olen kuullut sanovan, että ei ihminen ole mihinkään muuttunut. Toiset taas 
ovat sitä mieltä, että ihminen on aivan toisenlainen kuin ennen.

Millä aikaperspektiivillä tilannetta tarkastellaan, ja mitä asioita tarkoitetaan? 
Kun sanotaan, että mikään ei ole muuttunut, silloin ehkä tarkoitetaan ihmisen pe-
rusolemusta. Suurin osa ihmisen perusolemukseen kuuluvista taipumuksista hidas-
taa muuttumista. Kun kulttuuri muuttuu nopeasti, silloin näemme, kuinka sopeutu-
minen muutoksiin on usein vaikeaa ja ahdistavaa. Hitaasti muuttuvassa kulttuurissa 
myös yksilön muutoksiin suhtaudutaan varauksin.
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