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Käyttöliittymä?



E. Saarisen välähdystekniikka





”Freud and Piaget introduced us”Freud and Piaget introduced us
to the third of the crucial basic
ingredients of leadership—the
mind of the five-year-old child.”



5-vuotiaan mieli

1. Innostus oletusarvona

2. “Katso kun mä hyppään”



5-vuotiaan mieli

1. Innostus oletusarvona

2. “Katso kun mä hyppään” vs. ivanaurun
uhka (kontrolloiva katse)uhka (kontrolloiva katse)



5-vuotiaan mieli
1. Innostus oletusarvona

2. “Katso kun mä hyppään”

3. Luottamus elämän suureen
kantoaaltoonkantoaaltoon

4. Liikkuminen koko vartalolla, 
kaikkinensa eteenpäin

5. Selitykset asioille yksinkertaisista
perustarinoista käsin





Darth Vaderin opetukset: 
tiukat kahtiajaot



Darth Vaderin opetukset: 
itsekkyys ennen kaikkea



Mutta kannattaako dualismeja
ajatella dualistisesti?  Eikö

pikemminkinpikemminkin
käyttöliittymällisesti?



Vincent Vegan filosofia
1. Virity kiukuttelemaan

2. Syytä muita sotkuistasi

3. Jos jotakin poikkeavaa tapahtuu, 
selitä se poisselitä se pois
1. Jälkiviisaus käyttöön! 

2. Sen-oli-pakko-selitykset! 

3. Sattui tsägä!
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2. Syytä muita sotkuistasi
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1. Jälkiviisaus käyttöön! 
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A. Sanoudu jo ennakolta irti “mustista
joutsenista”, jotka voisivat antaa aihetta
uudelleenarvioida jotain. Älä vaikutu.

B. Älä käynnistä reflektiivistä mieltäsi, vaan
anna algoritmiesi rouskuttaa nykyisellään



What Intelligence Tests Miss
• “taipumus kerätä informaatiota ennen kuin lyö
kantansa kiinni, taipumus etsiä eri näkökulmia ennen
johtopäätöstä, taipumus ajatella ongelmaa laajasti
ennen kuin vastaa, taipumus säädellä oman
mielipiteen vahvuutta suhteessa saatavissa olevaan
todistusaineistoon, taipumus ajatella toimien
jatkoseurauksia ennen kuin toimii, taipumusjatkoseurauksia ennen kuin toimii, taipumus
tietoisesti punnita plussia ja miinuksia ennen kuin
tekee päätöksen, taipumus etsiä vivahteita ja välttää
absolutismia.” – K. Stanovich, What Intelligence 
Tests Miss, Yale U.P., 2009, 31-2, kuvatessaan
ajattelutyylejä erotuksena algoritmisen mielen
tehokkuudesta



Mitä tahansa ajatuksia, myös automaattisesti
herääviä ajatuksia, voidaan muuttaa ja

uudistaa, mutta
1. Omistajan ylpeys: ajatuksesi voivat tuntua

omiltasi, koska olet tottunut niihin

2. Dogmatismin uhka, jonka on todettu olevan
riippumaton yksilön mitattavasta älystäriippumaton yksilön mitattavasta älystä

3. Naiivi realismi: “ajatukseni kuvaavat suoraan ja
sellaisenaan, miten asiat ovat – ne eivät ole vain 
tulkintaa siitä, miltä asiat minusta näyttävät”

4. Uskot siihen mihin muutkin

5. Alhaisia motiiveja on usein vaikea vastustaa



M.A. Nummisen
huippuluokan spurgu -ajatteluhuippuluokan spurgu -ajattelu



Itsensä kehittämisen tekniikat
käyttöliittyminä

“olemuksemme parempiin“olemuksemme parempiin
enkeleihin”



007 filosofia

1. Ei kiusaannu

2. Välitön toiminta

3. Itsetunto

4. Tyyli4. Tyyli

5. Salainen ase

6. Bahama

7. Majesteetti


