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Tutustukouluttajaasi

Minäolen ElisaHeikura

Olen IT-alan ammattilaisten vuorovaikutus-
kouluttaja eli Koodarikuiskaaja. Koko työura-
ni ajan olen kärsinyt huijarisyndroomasta eli
luullut sumuttavani koko maailmaa. Olen ol-
lut aivan varma, että joku päivä joku huomaa,
että koko urani on ollut yksi iso erehdys ja
saan kenkää.

Sellaista päivää ei ole vielä tullut.

Minulla on humanistisen tiedekunnan mais-
terin koulutus.Olen toiminut viestinnän ja di-
gimarkkinoinnin tehtävissä ja lopulta
päätynyt yrittäjäksi. Onnekkaiden sattumus-
ten myötä urapolku vei teknologia-alan pa-
riin ja markkinoinnista kohti viestinnän ja
vuorovaikutuksen valmentamista. Vasta vii-
mevuosienaikanaolenalkanut nähdä ja tun-

Elisa Heikura
Koodarikuiskaaja

@Elisaliisa
elisa@koodarikuiskaaja.fi
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nustaa myös oman työni osuuden onnen-
kantamoisten ohella.

Jossain kohtaa aloin pohtia, miksi kaikki
muut vaikuttavat olevan niin osaavia ja minä
koen olevani huijari. Törmäsin huijari-
syndrooma-ilmiöön ja aloin tutkia sitä tar-
kemmin. Kävi ilmi, että tunteilleni oli nimi. Kävi
ilmi, etten ole näiden ajatusten kanssa yksin.
Kun rupesin puhumaan asiasta rohkeasti
muiden kanssa, lopulta kävi ilmi, että lähes
kaikki tuntemani ihmiset jakoivat tämän ko-
kemuksen.

Päätin, että näin ei voi kohdallani jatkua ja
aloin aktiivisesti työstää omaa huijari-
syndroomaani eli huijista. Olen lukenut kai-
kenlaista, kokeillut erilaisia työkaluja ja

hoitanut piintyneitä toimintatapojani lem-
peän jämäkästi. Välillä se toimii hienosti ja
saattaa mennä pitkiäkin aikoja ilman ainoa-
takaan huijariajatusta.

Kunnes ne ilmestyvät taas jostain suureksi
riemukseni juuri sellaisella hetkellä, kun ei
todellakaan tarvitsisi. Onneksi olen oppinut
myös keinoja hoitaa näitä tilanteita parem-
min.

Lopulta tulin siihen tulokseen, että tätä il-
miötä täytyy alkaa hoitaa laajemmin kuin
vain minun päässäni. On tolkutonta ihmis-
kunnan potentiaalin hukkaa, että iso osa ih-
misistä jarruttelee, piilottelee, vähättelee ja
alikäyttää osaamistaan. Tämä verkkokurssi
on yksi tapa tarttua tähän työhön.

Siis kiitos, kun olet täällä. Antoisaa kurssia!
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Tervetuloa huijarisyndrooma-verkkokurs-
sille! On todella mahtavaa, että olet siinä
juuri nyt. Huijariajatukset vaivaavat isoa
osaa ihmisistä jossain kohtaa elämänsä
aikana. Mitä useampi ymmärtää huijariaja-
tuksiaan, osaa käsitellä niitä ja uskaltaa
tehdä asialle jotain, sitä pienemmäksi nii-
den vaikutuksetmuuttuvat. Kiitos, kunolet
niin rohkea ja päättäväinen!

Tälläkurssilla onkolme
tavoitetta

1. Opettaa, että sinä et ole näiden
ajatustesi kanssa yksin, etkä ole rikki.

2. Auttaa sinua ymmärtämään, mistä tässä
ilmiössä on kyse, mitä huijariajatukset
ovat ja miten ne näkyvät elämässäsi.

3. Antaa sinulle työkaluja ja keinoja
käsitellä huijariajatuksia ja lievittää
niiden vaikutuksia.

Oppimistavoitteiden lisäksi tavoitteenani on
saada sinut käymään tämä koko kurssi lop-
puun, sillä niin kovin moni verkkokurssi jää
kesken. Käy mieluummin jokainen osa läpi
kevyesti ja palaa myöhemmin niihin sisältöi-
hin uudelleen, mitkä olivat sinulle hyödylli-
simpiä.

Johdanto jakurssin sisältö
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Kurssi koostuukahdeksasta sisältöjaksosta

1. Olenkominä huijari?
Mikä huijarisyndrooma on, miten se
ilmenee ja vaikuttaa?

2. Huijari-ilmiö IT-alalla
Mitkä piirteet teknologia-alalla
ylläpitävät tai pahentavat
huijarisyndroomaa?

3. Naishuijarit
Miksi naiset kokevat herkästi olevansa
huijareita?

4. Kompetenssinmääritelmä
(tavallisille kuolevaisille)
Millainen on se hieman kieroutunut
pätevyyden ideaali, johon epäreilusti
vertaat itseäsi?

5. Miksi minulla on huijis?
Kun kaikilla ei ole huijarisyndroomaa, niin
miksi sinulla – ja minulla – on se?

6. Niin, mutta…
Entäs josminä olenkin ainoa oikea
huijari?

7. Huijariajatusten hoito
Työkaluja sekä akuuttiin että
pitkäkestoiseen hoitoon

8. Voinko auttaamuita?
Miten voimme auttaamyös ihmisiä
ympärillämme?

Jokaisessa jaksossa on video sekä videoon
liittyvä tehtävä. Kurssin läpäisemiseen
riittää, että katsot videot ja teet niihin liitty-
vät tehtävät. Tänne työkirjaanonpuolestaan
täydennetty jaksojen sisältöä, lisätty lähteet
ja lisälukemisto loppuun, sekä annettu lisä-
tehtäviä, joiden avulla voit viedä oppimaasi
vielä paremmin käytäntöön.

Olemme nimittäin erittäin hyviä opiskele-
maanasioita teorian tasolla, lukemaankirjoja
ja kahlaamaan läpi verkkokursseja. Asioiden
vieminen käytäntöönon seosuus, joka usein
jää tekemättä. Ei ole ihan yksi eikä kaksi ker-
taa, kun itsekin olen lukenut kirjan tai ahmi-
nut verkkokurssista pelkän teorian ja
jättänyt tehtävät tekemättä…

Vasta käytäntöön vieminen on se osuus, jos-
sa vaikutukset alkaisivat toden teolla näkyä.
Toki tiedostakin on apua ja asioiden ymmär-
tämisestä on hyötyä. Mutta jos tavoitteesi
on muuttaa jotain arkisessa elämässä, kiin-
nitä huomiota siihen, että viet vähintään yh-
den oppimasi asian käytäntöön saakka.

Siksi ennen kuin siirrymme ensimmäisen si-
sältöjakson kimppuun, onkin hyvä miettiä
omaa motivaatiotasi syventyä tähän aihee-
seen. Mikä sai sinut aloittamaan tämän verk-
kokurssin?Mitä toivot oppivasi?Minkä toivot
muuttuvan? Käy vastaamassa tehtävään!
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Lisätehtävä

Ota läheltäsi viisi random-ihmistä. He voivat olla sukulaisia, perheenjäseniä, ystäviä tai kolle-
goita. Tai avaa aiheesta keskustelu työpaikan Slackissa tai Teamsissa tai muussa viestintäka-
navassa. Rohkaistu kysymään:

• Onko sinulla koskaan sellainen tunne, ettämuumaailma luulee sinun olevan pätevämpi
kuinmiltä sinusta itsestäsi tuntuu?

• Tuntuuko sinusta koskaan siltä, että olet jotenkin huijannut kaikki luulemaan, että osaat
enemmän kuin oikeasti osaat?

• Onko sinulla joskus sellainen olo, että et jostain syystä olisi riittävän pätevä siihen työhön,
jota teet?

Keskustelun avaaminen rohkaisee muita tunnustamaan ja tunnistamaan omat huijariajatuk-
sensa. Semyös valaisee, miten yleisestä ilmiöstä – etenkin teknologia-alalla – on kyse.
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Aloitetaan yksinkertaisesti siitä, että sinä et
ole huijari.

Sinulla on vain hyvin todellinen tunne siitä,
että jotenkinhuijaatmuita tai et ole sitä,mitä
maailma luulee sinun olevan. Oikeasti sinä,
kuten kukaan muukaan huijarisyndroomasta
kärsivä, et huijaa ketään. Päinvastoin, moni
huijariksi itseään ajatteleva on huomattavan
rehellinen omasta osaamattomuuden koke-
muksestaan.

Tässä jaksossakäydään läpi

1. Mikä huijarisyndrooma oikein on
2. Miten huijarisyndrooma ilmenee ihmisen

elämässä
3. Miten huijarisyndrooma on janamainen,

ei joko/tai-ilmiö

Mikähuijarisyndrooma
oikeinon

Huijarisyndrooman (Impostor Syndrome)
havaitsivat ja termin kehittivät Pauline Rose
Clance ja Suzanne Ament Imes vuonna
1978. Clance ja Imes tutkivat 150 erittäin me-
nestynyttä naista ja ihmettelivät, mitenmoni
koki olevansa epäpätevä ja osaamaton – kai-
kesta todistusaineistosta huolimatta. He al-
koivat kutsua löytämäänsä erikoista ilmiötä
huijarisyndroomaksi.

Clance ja Imes totesivat varsin pian löydök-
sen jälkeen, että kyseessä ei itse asiassa ole
varsinainen syndrooma. Se ei siis ole diagno-
soitava fyysinen tai psyykkinen häiriö eli sai-
raus. He alkoivat käyttää syndooman sijaan
termiä Impostor Phenomenon (IP, huijari-il-
miö).

1.Olenkominähuijari?
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Huijarisyndrooma kuitenkin vakiintui ihmis-
ten puheeseen ja yleisesti puhutaan edel-
leen huijarisyndroomasta eikä huijari-
ilmiöstä.

Huijarisyndrooma-kirjan kirjoittanut Tiina
Ekman määrittelee huijarisyndrooman kir-
jassaan näin:

”Huijarisyndrooma (impostor syndrome)
tai huijari-ilmiö (impostor phenomenon)
on epävirallinen mutta myös suomen kie-
leen vähitellen vakiintunut määritelmä
tietyntyyppisestä ahdistavasta ajattelu-
mallista: En oikeasti osaa, vaikka kaikki
tuntuvat luulevan niin. Jonain päivänä
kaikki paljastuu, jään kiinni ja voi sitä hä-
peänmäärää!”

Lisäksi Ekman kirjoittaa: ”Huijarisyndrooma
ei ole psyykkinen häiriö, sairaus tai diagnoosi
vaan ajattelu- ja toimintatapojen kokoelma,
jonka avulla huijariuden tunteesta kärsivä
henkilö yrittää pitää ahdistustaan aisoissa.”

Ekman mainitsee Psykopodiaa-podcastissa
käyttävänsä itse mieluiten termiä ”huijaria-
jattelu” ja se onkin ehkä kaikkein käyttökel-
poisin tapa kuvata, mistä huijarisyndroo-
massa on kyse.

Huijarisyndrooma ei ole psyykkinen sai-
raus, vaan seon ihmiseen juurtunut, arkea
haittaava ja jopa ahdistusta aiheuttava
tapa ajatella.

Huijarisyndrooma ilmenee
ihmisenelämässämonin tavoin

Huijarisyndrooma on kokoelma ahdistavia
ajatuksia ja jatkuvaa epäilyä omaaosaamista
kohtaan. Ajattelu vaikuttaa käytökseemme ja
aiheuttaa monenlaisia toimintatapoja ja sel-
viytymismekanismeja. Huijariajattelun seu-
rauksia tai ilmentymiä ovat esimerkiksi:

Työriippuvuus jauupuminen

Huijariajatuksista kärsivälle tavallinen piirre
on tarve olla erityinen tai paras siinä,mitä te-
kee. Huijariksi itsensä kokeva ajattelee, että
vain olemalla paras on riittävän hyvä. Vain
olemalla erityinen ja virheetön voi lunastaa
paikkansa, osoittaa olevansa riittävä. Tästä
jatkuvasta täydellisyyden tavoittelusta ja yli-
suorittamisesta seuraa herkästi uupumista.

Korostunutvaatimattomuus

Huijariajattelijalle onhankalaa hyväksyä ja si-
säistää myönteistä palautetta. Kehujen vas-
taanottaminen on erittäin vaikeaa.
Korostuneen vaatimaton ei usko kehuja tai
positiivistapalautetta, vaanmiettii, että ”noi-
takin olen jotenkin onnistunut huijaamaan”.

Vääristynytkäsitysmuidenälystä ja
osaamisesta

Huijariajattelijalla on taipumusta yliarvioida
muiden kyvyt ja aliarvioida omansa. Lisäksi
huijariksi itsensä kokevalla on vääristynyt kä-
sitys älykkyydestä. Tästä vääristyneestä kä-
sityksestä seuraa, että huijari ei ikinä voi itse
kokea olevansa älykäs tai osaava.
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Sosiaalinenmiellyttäminen ja
mukautuminen

Koska huijariajattelija pelkää yli kaiken jää-
vänsä kiinni ja paljastuvansa huijariksi, hän
pyrkii usein olemaan miellyttävä ja huomaa-
maton. Jos huomio kohdistuu huijariksi it-
sensä kokevaan, on suurempi riski paljastua.
Huijariajattelijat myös pyrkivät paikkaamaan
kokemaansa osaamattomuutta olemalla
hauskoja, mukavia ja miellyttäviä työntekijöi-
tä. He eivät esimerkiksi vastusta huonoiksi
kokemiaan päätöksiä, koska eivät halua ja
uskalla olla eri mieltä.

Epäonnistumisen jaarvioinnin
pelko

Huijariksi itsensä kokeva pelkää kuollakseen
epäonnistumista, sillä se viimeistään
osoittaisi, ettähuijari ei oikeasti osaamitään.
Myös arviointitilanteet pelottavat, sillä kaikki
kritiikki ja negatiivinen palaute on todistusai-
neistoa huijarin osaamattomuudesta, epä-
pätevyydestä ja suuresta huijauksesta.
Häpeän ja nöyryytyksen pelko saattaa ai-
heuttaa jopa paniikkitiloja ja voimakasta ah-
distuneisuutta.

Huijariajattelunkehä

Ekman esittelee kirjassaan Clance & Toolen
huijariajattelun kehän: ”Haasteen edessä
Huijari kokee pelkoa tai epäilee itseään, pys-
tyykö tällä kertaa onnistumaan. Hänellä
saattaa olla erilaisia stressioireita. Hän työs-
kentelee tehtävänparissa jokoaivan liikaa tai
keksii muuta tekemistä ja tekosyitä välttääk-

seen tekemiseen ryhtymisen ja ryhtyy sitten
viime tipassa hurjaan ponnistukseen. Onnis-
tumisesta hän saa positiivisen palautteen.
Se virittää ajatuksen, että hän voi onnistua
vain käsittämättömällä ponnistuksella tai
onnenkantamoisen vuoksi.”

Pauline Rose Clancenmukaan Sakulku & Alexander, 2011
Mukailtu Tiina Ekmanin teoksesta Huijarisyndrooma, 2017

Ahdistus

Itsensäepäily

YlivalmistautuminenLykkääminen

Aikaansaaminen

PositiivinenpalautePositiivisenpalautteen
huomiotta jättäminen

Koettuvalheellisuus

Lisääntynyt itsensäepäily

Suorittamiseen
virittävät tehtävät
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Kaksi vaihtoehtoista selviyty‐
mismallia

Kun huijariksi itsensä kokeva on minkä ta-
hansa haasteen edessä, hänessä aktivoituu
jompikumpi selviytymismekanismi.

1) Ylisuorittaja: Joko huijariajattelija ryhtyy
aivan ylettömään ponnisteluun, näkee mie-
lettömän määrän vaivaa ja tekee tolkutto-
masti töitä. Paljon enemmän kuin mitä
tehtävä todellisuudessa vaatisi tai mikä olisi
tehtävän tärkeyteen nähden edes järkevää
ja perusteltua. Yliviilaamisen avulla huijaria-
jattelija pyrkii estämään epäonnistumisen,
kritiikin tai negatiivisen palautteen.

2) Alisuorittaja: Vaihtoehtoisesti huijariksi
itsensä kokeva vitkuttelee, ei tartu toimeen
ja jättää tekemisen viime tippaan. Kun aika-
taulupaine iskee päälle, huijariajattelija ryh-
tyy viime hetken superponnistukseen ja
huitaisee jotain valmiiksi, koska onpakko. Vii-
meisellä hetkellä asioiden tekeminen antaa
huijariajattelijalle suojan: ”Jos saan huonoa
palautetta, niin eihän se ole ihmekään, kun
tein sen niin kiireessä, eilen, nopeasti.”

Kummassakin tapauksessa huijariksi itsensä
kokeva saa tehtävän tehtyä ja usein työs-
tään vieläpä hyvää palautetta. Positiivinen
palaute synnyttää kuitenkin epäilyn omasta
osaamisesta sekä palautteen todenperäi-
syydestä. Jos huijari on tehnyt paljon töitä,
hän ajattelee, että voi onnistua vain silloin,
kun näkee käsittämättömän paljon vaivaa.

Jos taas huijariajattelija on jättänyt kaiken
viimetippaan, hän luulee onnistuneensa vain
tuurilla, eikä siksi usko oikeasti ansaitsevan-
sa kehuja. Positiivinen palaute ei siis vahvis-
ta huijariajattelijan uskoa omasta
omaamisesta, vaan seuraavan haasteen tul-
len ”huijari” jälleen epäilee omaa osaamis-
taan ja stressaantuu. Tästä syntyy
huijariajattelun kehä.

Löysin itse vielä kolmannen ryhmän –
ylialisuorittajan – johon itse kuulun.
Olen aina haalinut työelämässä itselle-
ni paljon, aivan kerta kaikkiaan liian pal-
jon, tehtävää, jotta minulla ei ole
mitään muuta vaihtoehtoa kuin tehdä
asiat viimeisenä iltana. Minulla on ollut
siis ”kunniallinen” tekosyy tehdä kaikki
aina deadlinen lähestyessä, koska ai-
emminkaan en ole voinut.

Suuri työmäärä on taannut sen, että
olen luullut olevani ahkera ja perusteel-
linen työntekijä – tai yrittäjä. Todelli-
suudessa mahdoton työtaakka on
sallinut minun alisuorittaa ja piilottaa
oma osaamattomuuden kokemukseni
kiireen taakse piiloon. Tästä toiminta-
mallista on ollut yllättävän vaikea luo-
pua osittain siksi, että työelämä ihailee
kiirettä ja näitä kaikkensa antaneita
”työn sankareita”. Tämä ei kuitenkaan
missään nimessä ole kestävä eikä hyö-
dyllinen toimintatapa.
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Huijariajatusten
janamainen luonne

Ekman korostaa Psykopodiaa-podcasthaas-
tattelussaan, että huijariajatukset eivät ole
binäärinen asia, eli ihmisellä joko olisi tai ei
olisi huijariajatuksia. Sen sijaanhuijariajatuk-
sia voi olla välillä, elämäntilanteesta ja ajasta
riippuen ja niiden voimakkuuskin vaihtelee.
Usein uuden haasteen tai elämänmurroksen
edessä huijariajatukset voimistuvat ja tilan-
teen vakiintuessa ne tasaantuvat.

Huijariajatusten määrä ja voimakkuus on
jana. Janan toisessa päässä on normaali
epäily, terve itsereflektio. Pystynkö tähän,
osaanko riittävästi? On täysin luonnollista
välillä miettiä omaa osaamistaan ja arvioida
haasteen suuruutta.

Janan toisessa päässä on puolestaan pa-
konomainen ajattelu. Tässä toisessa äärilai-
dassa huijariajatukset ottavat ihmisestä
vallan, eivätkä anna rauhaa. Ne estävät ih-
mistä ponnistelemasta omien tavoitteiden
eteen ja tarttumaan uusiin haasteisiin. Pa-
himmillaan ahdistava ajattelu saattaa ai-
heuttaa masennusta ja jopa paniikkikoh-
tauksia.

On ylipäätään olennaista tietää, että huija-
rius on ilmiönä samaa sukua kuin perfektio-
nismi, itsekriittisyys, vaativuus itseä kohtaan
tai suorittamispakko. Ne kumpuavat epävar-
muudesta itseä ja omaa minuutta kohtaan,
niiden ytimessä on pelko siitä, kelpaako sel-
laisena kuin on. Näihin kaikkiin ilmiöihin
saattaa liittyä työuupumusta, ahdistusoirei-

ta, paniikkiolotiloja ja/tai lieväämasennusta.

Siksi on erittäin tärkeää tutkia, millä kohtaa
janalla itse kulloinkin on. Jos koet, että olet
janalla siinä reunassa, jossa huijariajattelu
haittaa merkittävästi elämääsi, hakeudu esi-
miehen puheille tai suoraan työterveyshuol-
lon tai mielenterveyspalveluiden pariin. On
aina parempi käydä kysymässä, että tarvit-
senkohan apua näiden ajatusten kanssa
työskentelyyn. Siitä ei ole mitään haittaa.
Sen sijaan siitä voi olla haittaa, jos näiden
haasteiden kanssa jää pitkäksi aikaa yksin.

Valtaosa huijariajattelijoista seilaa jossain
terveen itsereflektion ja pakonomaisen
ajattelun välimaastossa. Silloin huijariajatuk-
sia voi hoitaa myös itse. Pelkästään jo se
auttaa, että omista ajatuksistaan puhuu toi-
sen ihmisen kanssa – kollegan tai läheisen.
Lisäksi tämä kurssi sisältää paljon tehtäviä,
joiden avulla voi hilata itseään lähemmäs ter-
veen itsereflektion reunaa.

Silti kannattaa jatkossakin kuunnella itseään
herkällä korvalla ja olla tietoinen siitä, milloin
harmiton itsensä epäileminen muuttuu elä-
mää rajoittavaksi, pakonomaiseksi ajatteluk-
si.

Testi auttaa
hahmottamaantilannetta

Jotta ei tarvitse itse arvailla, miten voimak-
kaita omat kokemukset ja ajatukset ovat,
teemme seuraavaksi Clance IP Scale -testin.
Testi ei ole ainoa huijarisyndroomatesti eikä
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se ole täydellinen – mutta se on tämän het-
ken tietämyksen valossa toimivin ja käyttö-
kelpoisin. Testin tehtävä ei ole aukottomasti
kertoa objektiivista sijaintia janalla, vaan an-
taa suuntaa siitä, mihin suurin piirtein itse
omien ajatustensa kanssa sijoittuu, kuinka
voimakasta oma huijariajattelu on.

Löydät testikysymykset tämän Queena
Hoangin artikkelin lopusta:
https://scholarworks.uvm.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1058&context=tvc

Voit hyödyntäämyös klikattavaa versiota,
jossa on täsmälleen samat kysymykset:
http://impostortest.nickol.as/

Muistamyös käydä raportoimassa tulokset
ja vastaamassa jakson tehtävään!

Opi lisää

Kuuntele Tiina Ekmanin haastattelu Nina
Lyytisen Psykopodiaa-podcastissa:
https://www.ninalyytinen.fi/psykopodiaa/
huijarisyndrooma

Lisätehtävä

Kiinnitä huomiota siihen, miten eri toimintamallit näkyvät sinun käytöksessäsi:

• Koetko, että sinun on oltava aina paras tai täydellinen?

• Onko sinulla vaikeuksia ottaa vastaan kehuja tai uskoa ansaitsevasi positiivisen
palautteen?

• Pyritkö olemaanmahdollisimmanmukava ja huomaamaton?

• Oletko samaamieltä ihmisten kanssa silloinkin, kun todellisuudessa olet eri mieltä?

• Aiheuttavatko kehityskeskustelut, code review’t, parikoodaaminen, retrot tai oman työn
esitteleminenmuille aivan ylitsepääsemätöntä ahdistusta?

• Teetkö projekteissa aivan ylimitoitetunmäärän töitä tai jätätkö kaiken viimeiseen iltaan?

Tunnistaminen on välttämätön ensimmäinen vaihe. Olennaista onmyös hyväksyä, että näin
minä nyt tällä hetkellä toimin. Kirjoita havaintosi ylös tai kerro niistä sellaiselle ihmiselle, jolle
voit puhua ilman, että hän tuomitsee tai vähättelee kertomaasi.

https://scholarworks.uvm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1058&context=tvc
https://scholarworks.uvm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1058&context=tvc 
https://scholarworks.uvm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1058&context=tvc 
http://impostortest.nickol.as/ 
http://impostortest.nickol.as/
http://impostortest.nickol.as/ 
https://www.ninalyytinen.fi/psykopodiaa/huijarisyndrooma
https://www.ninalyytinen.fi/psykopodiaa/huijarisyndrooma
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Tutkimuksissa havaittiin, ettänoin 70% ihmi-
sistä kärsii huijariajatuksista ainakin jossain
vaiheessa elämäänsä. Se on siis ilmiönä to-
della yleinen. IT-ala on lisäksi alana erityisen
altis huijariajatuksille.

Tässä jaksossa opit siis

1. Miksi huijarisyndrooma on IT-alalla niin
yleinen ilmiö

2. Miksi IT-alalla työskentely saattaa
ylläpitää tai lisätä huijariajatuksia

Pienikyselytutkimus
huijari-ilmiöstä IT-alalla

Lähes jokainen devaaja, jonka kanssa olen
koskaan elämässäni jutellut, kertoo joko aina

kärsivänsä tai joskus kärsineensä huijariaja-
tuksista. Koska sama kertomus tuntui tois-
tuvan asiantuntijasta toiseen urasta, sen
pituudesta ja kokemustasosta riippumatta,
päätin tehdä pienen kyselytutkimuksen.
Tutkimuksessa pyydettiin tekemään sinulle-
kin jo tuttu Clance IP Scale -testi ja raportoi-
maan sen tulos sekä oman työuran pituus.
Sain kyselyyn 242 vastausta. Vastausgraafit
ovat seuraavalla sivulla.

Toki näin pieni otanta ei tee tästä vielä tie-
dettä, mutta tulos on silti kiinnostava, jos
hieman karukin. Käytännössä yhdeksällä
kymmenestä vastaajasta on huijariajatuksia
ja joka kymmenes kärsii erityisen vaikeasta
huijariajattelusta. Se ei toisaalta ole ihme,
sillä IT-alalla on huijariajatuksia lietsovia teki-
jöitä.

2.Huijari-ilmiö IT-alalla
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IT-alanhuijariajatuksia
lietsovatpiirteet

1. Kyseessä on nopeasti kehittyvä ala
2. Työ on luovaa ongelmanratkaisua
3. Alalla elävät vahvana tietynlaiset

sankarimyytit

1.Kyseessäonnopeasti
kehittyväala

Huijariajatukset ovat voimakkaasti läsnä
aloilla, joissa tutkimustieto muuttuu koko
ajan ja jotka kehittyvät valtavasti nopealla
tahdilla. Nopeasti kehittyvillä aloilla asioista
perillä pysymisen tarve on voimakas. Toisaal-
ta kukaan yksittäinen ihminen ei voi miten-
kään ja millään tietää kaikkea, mikä osaltaan
aiheuttaa epävarmuutta ja oman osaamisen

ylikriittistä arviointia. Kun se, mikä vielä eilen
oli täysin validi ohjelmointikieli, framework tai
projektimalli, vanhentuu tänään, tuntuu oma
osaaminen olevan hutera kuin korttitalo.

Kun koulusta valmistuva tai itseoppinut nuo-
ri devaaja saapuu työelämään, hän törmää
nopeasti kokemukseen, ettei osaa tarpeeksi.
Pelkästään alan jargonviidakko saa aikaan
tunteen, että oma osaaminen on riittämä-
töntä. Herää kysymys, kuuluisiko uuden
työntekijän heti kättelyssä tietää, mitä tar-
koittaaMFA, SLA, ATDD tai ACL?

Tämän havaitsi esimerkiksi itseoppineena
alalle tullut Rob Conery, joka löysi itsensä
jatkuvasti tilanteesta, jossa hän ei ymmärtä-
nyt, mistä muut puhuvat. Hän koki itsensä
jatkuvasti huijariksi. Tilanteesta turhautu-

20
21 - 40
41 - 60
61 -80
yli 80

3%
9%

32%
44%
12%

Clance IPScore -tulos Olen työskennellytdevaajana

0 - 3 vuotta
4 - 10vuotta
10 - 20vuotta
Kauan

26%
33%
34%
7%

88% teknologia-alalla työskentelevistä kärsii huijariajatuksista ainakin jonkun verran ja heistä 12% kärsii vakavasti.
Työuran pituus ei suoraan vaikuta tuloksiin, vaan huijariajatuksia on niin aloittelevilla kuin konkareillakin.
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neena hän päätti selvittää eri termit ja kir-
joitti niistä lopulta kirjan The Imposter’s
Handbook.

Hämmennys alan sanastosta, ahdistus alan
jatkuvasti muuttuvasta luonteesta ja alati
kasvavat vaatimukset omaa osaamista koh-
taan ovat omiaan ruokkimaan huijariajatuk-
sia. Etenkin jos näyttää siltä, että kaikki muut
osaavat ja minä olen ainoa, joka pärjää vain
hädin tuskin.

2. Työon luovaaongelmanratkaisua

Vaikka tietokone puhuu ykkösiä ja nollia, har-
va asia IT-alalla on silti binäärinen joko/tai,
joko oikein tai väärin, joko kyllä tai ei. Moni
asia onmielipide, kontekstisidonnainen, riip-
puu tuhannesta asiasta ja lopputulokseen
pääsee montaa reittiä. Kyseessä on siis pal-
jon luovampi ala kuin äkkiseltään ajattelisi.

Vaikka ongelmat saattavat tuntua loogisilta
ja niiden ratkaisut matemaattisilta, vaadi-
taan työssä kuitenkin kykyä luovaan ajatte-
luun. On osattava miettiä maailmaa,
käyttäjää, teknologian ja ympäristön reu-
naehtoja, asiakkaan toiveita ja toteutuksen
järkevyyttä. Eikä täysin varmoja oikeita vas-
tauksia edes ole.

Sinä kehität jatkuvasti joko kokonaan uutta
tai vanhasta seuraavaa versiota. Jo pelkkä
termi ”kehittää” tarkoittaa ”muuttaa jotakin
johonkin suuntaan”. Sekä ”jotakin” että ”jo-
honkin” ovat useinmelkohämäriä ja epämää-
räisiä. Luova työ sisältää aina epävarmuutta,
kaaosta, luomisen tuskaa ja hämmennystä.

Jos työn näihin puoliin ei ole tottunut tai va-
rautunut – ja vaikka olisikin – ruokkii epävar-
muuden tunne huijariajattelua. Onko se siis
ihmekään, jos kokee välillä huijaavansa mui-
ta, kun joutuu luomaan varmoja ratkaisuja
epävarmoihin ongelmiin?

3.Alalla elävät vahvana tietynlaiset
sankarimyytit

Tekkialalla elää sitkeä myytti superninjayksi-
sarviskoodarista, joka koodaa monimutkai-
sen toteutuksen yksin yön aikana
energiajuomaa juoden ja nolla kertaa
googlaten. Tämä mystisen superkoodarin
perikuva on yksi alan huijarisyndrooman lop-
pumaton lähde.

Olipa superninjayksisarviskoodareita oi-
keasti olemassa kourallinen tai ei yhtään,
mahdottoman ideaalin tavoittelu uuvuttaa
kenet tahansa. Jo pelkästään 20 vuotta alal-
la työskennelleeseen kollegaan itsensä ver-
taaminen on paitsi hyödytöntä, pahimmassa
tapauksessa erittäin haitallista. Lisäksi
saattaa unohtua, että myös ne 20 vuotta
alalla työskennelleet edelleen opettelevat,
erehtyvät ja googlaavat.

Yksi ongelman ylläpitäjä ovat työpaikkailmoi-
tukset, joissa haetaan rokkitähtiä, super-
sankareita ja yksisarvisia valovuosia pitkillä
vaatimusmäärittelyillä. Pelkästään työpaik-
kailmoitusten holtittomien pitkät vaatimus-
listat ovat omiaan saamaan kenet tahansa
epäilemään omien kykyjen ja taitojen riittä-
mättömyyttä.
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Onkose siis ihmekään…

Kun miettii IT-alan huijariajatuksia vahvista-
via piirteitä, ei ole ihme, että niin moni kokee
olevansa osaamaton, riittämätön ja epäpä-
tevä. Tämän oivaltaminen on olennaista,
mutta siinä piilee myös riski. Meillä on taipu-
musta jäädä syyttämään ympäristöä ja olo-

Erään huijarisyndroomakoulutuksen
jälkeenmies yleisöstä nosti käden pys-
tyyn ja halusi kertoa tarinan. Hän oli ol-
lut erässä IT-firmassa jo viisi vuotta ja
viihtyi työssään hyvin. Yhtenä päivänä
hän huomasi, että työnantaja etsi
uutta junioria, ja päätti lukea työpaik-
kailmoituksen läpi. Ilmoitusta lukies-
saan hän hämmentyi – hän ei olisi itse
uskaltanut hakea tätä paikkaa! Hän
koki, ettei hänen oma osaamisensa oli-
si riittänyt tähän junioripositioon, vaik-
ka oli ollut itse firmassa töissä jomonta
vuotta.

Mies päätti mennä kertomaan havain-
nostaan työnantajalleen. Hän kertoi,
että hakemus on liian vaativa, ettei ke-
neltäkään juniorilta voi edellyttää kaik-
kia siihen listattuja taitoja. Lisäksi hän
mainitsi, että osaa teknologioista ei ta-
lossa oikeasti edes käytetä.

Sen sijaan, että häntä olisi kiitetty täs-
tä palautteesta tai että työpaikkailmoi-
tusta olisi kehitetty järkevämpään
suuntaan, tälle miehelle yritettiin
hankkia potkut.

suhteita ja ajatella, että ”enminä tälle huijari-
syndroomallemitään voi, kun tämäala on täl-
lainen”. Alassa on paljon kehitettävää ja
työkulttuuri muuttuu hitaasti. Sen ei kuiten-
kaan tarvitse tarkoittaa sitä, ettet voisi itse
tehdä asialle mitään. Päinvastoin, voit tehdä
paljonkin!

On hyödyllistä tietää, mitkä ovat ne omassa
työssä esiintyvät elementit, jotka ylläpitävät
tai pahentavat huijariajatteluasi, jotta voit
lievittää niitä. On tärkeää tunnistaa eri vai-
kuttimet, jotta niiden aiheuttamia vaikutuk-
sia voi itse hillitä ja hoitaa. Lisäksi tietysti
toivoisin, että jokainen meistä rohkenisi
ottaa puheeksi, jos havaitsee epärealistisia
vaatimuslistoja tai kuulee rokkitähti-ihan-
nointia. On jokaisen etu, että hiljalleen ohjel-
mistoalan piintyneitä tapoja puretaan ja
kehitetään.

Eikä siinävieläkaikki

Onmyös olennaista tietää, että sinulla tai lä-
heiselläsi saattaa olla elämässään huijariaja-
tuksia lietsova kombinaatio, joista IT-ala on
vain osa. Nimittäin IT-alalla huijariajatuksia
saattavat erityisesti kokea:

• Vähemmistöjen edustajat, kuten
naiset, seksuaalivähemmistöt tai
ulkomaalaiset
Vähemmistön edustaja ei tunne
kuuluvansa joukkoon. Tämä erillisyyden
kokemus sekoittuu usein
huijariajatuksiin. Ajatuksesta ”en kuulu
joukkoon” syntyy virheellisesti
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johtopäätös ”en osaa tätä, en pysty, en
pärjää”.

• Freelancerit ja yksinyrittäjät
Freelancereilta ja yksinyrittäjiltä puuttuu
työyhteisön tuki ja palaute. Yksin
työskennellessä on omien ajatusten,
pelkojen ja huolienkin kanssa yksin. Voi
mennä pitkiä aikoja, ettei työstään saa
vahvistavaa, positiivista palautetta.
Lisäksi yksinyrittäjällä onmaailman
vaativin ja armottomin pomo, joka
kyseenalaistaa osaamisen koko ajan.

• Virheettömyyden kulttuuriin joutuneet
Erityisen voimakkaasti huijariajatukset
kytevät työyhteisöissä, joissa työpaikan
kulttuuri tai pomo ei salli virheitä,
heikkouden näyttämistä, epävarmuutta
tai keskeneräisyyttä.

• Itseoppineet
Vaikka IT-alalla itseoppineet eivät ole niin
suuri poikkeus, saattaa virallisen
koulutuksen puute jatkuvasti ruokkia
pelkoa siitä, ettei osaa tarpeeksi. Kuinka
voi olla varma omasta osaamisestaan,
kun sitä ei ole mikään virallinen taho
todentanut?

Tämän päivän tehtävässä pääsetkin pohti-
maan, mitä elementtejä työssäsi on, jotka
tällä hetkellä pitävät yllä tai aiheuttavat hui-
jariajatuksia. Keskity tutkimaan niitä neut-
raalisti ja vältä syyttelyä. Hyväksy se, mitä et
voi muuttaa, ja pyri muuttamaan se, mitä
voit. Sen sijaan käytä suurin energiasi siihen,
että vahvistat omaa itsetuntoasi ja hyvin-
vointiasi alan erityispiirteistä huolimatta.

Lisätehtäviä

1. Mieti, missä olosuhteissa etenkin koet,
ettet osaa tarpeeksi. Tutki esimerkiksi:

• Viljelläänkö ympäristössäsi tarpeettoman
vaikeaa kieltä?

• Nostetaanko lähipiirissäsi esiin
poikkeuksellisia supersankareita ja
ihannoidaanko ihmisiä, jotka tekevät
yltiöpäisesti töitä?

• Ovat projektien alut erityisen vaikeita?
• Tiedätkö, mikä on käsillä olevassa työssä/

projektissa valmiin määritelmä (Definition
of Done)?

• Onko työnkuvasi selkeä?

• Puhutaanko työkavereiden kesken
oppimisesta, epäonnistumisesta,
virheistä ja harjoittelusta?

Ota havaintosi puheeksi kollegoiden, tiimin-
vetäjän tai esimiehen kanssa.

2. Jos olet työsuhteessa, käy lukemassa läpi
oman työnantajasi työpaikkailmoitukset ja
pohdi niiden vaatimustasoa. Ovatko vaati-
mukset realistisia suhteessa työhön, jota
teillä tehdään?Voisiko tai pitäisikö hakemus-
ta järkeistää?
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Alun perin ajateltiin, että huijarisyndrooma
on naisten vaiva. Clance ja Imes löysivät il-
miön tutkimalla menestyneitä naisia ja jon-
kun aikaa ajateltiin, että nimenomaan
menestynyt nainen on altis huijariajatuksille.
Sittemmin on havaittu, että kyseessä ei mis-
sään nimessä ole vain naisia koskeva ilmiö ja
miehillä on huijariajatuksia ihan yhtä lailla.

Kuitenkin IT-alalla naisiin kohdistuu erityinen
huijariajatuksia voimistava tekijä, nimittäin
kuuluminen vähemmistöön.

Lisäksi naiset ovat usein kasvatuksesta ja
kulttuurista johtuvista syistä alttiita huijaria-
jatuksille. Eivät sukupuolensa vuoksi, vaan
sukupuolitetun kasvatuksen vuoksi. Koska
naisia kaivattaisiin IT-alalle lisää, on hyvä ym-
märtää, miksi naisen saattaa olla huijariaja-
tuksistaan johtuen vaikea hakea tai
työskennellä IT-alalla.

Tässä jaksossakäsitellään

1. Mitkä elementit sekä naisten
kasvatuksessa että yhteiskunnassa
lietsovat huijariajatuksia nimenomaan
naisilla

2. Naisten ja yleisesti huijariajattelijoiden
taipumusta odottaa olevansa täysin
valmiita ennen kuin [x]

3. Oikeudet, joiden sisäistäminen on
vaikeaa, mutta tärkeää kaikille
sukupuolesta riippumatta

HUOM! Vaikka et identifioituisi naiseksi, on
tämän jakson läpikäynti silti hyödyllistä. Elä-
mässäsi on todennäköisesti joku nainen, äiti,
sisko, puoliso, tytär, ystävätär tai kollega. On
hyvä ymmärtää, millaisessa todellisuudessa
he elävät ja millaisia odotuksia ja rooleja hei-
hin saattaa kohdistua.

3.Naishuijarit
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Toisaalta jakson lopussa käsiteltävät oikeu-
det ovat kaikkien oikeuksia ja niiden sisäistä-
minen on myös miespuolisille huijariajat-
telijoille usein vaikeaa.

Nainenonkiltti, kunnollinen ja
töissähyvä jätkä

1.Naiset onkasvatettukilteiksi,
kuuliaisiksi ja reippaiksi

Aika muuttuu ja tulevia sukupolvia kasvate-
taan jo toisin. Tyttöjä rohkaistaan tavoittele-
maan haaveitaan, ottamaan kantaa ja
riskejä. Edelliset sukupolvet on kuitenkin pit-
kälti kasvatettu toisin. Naiselle on uskoteltu,
että hän on kiltti, tunnollinen, hoivaava ja
herkkä. Osa onkin, mutta eivät kaikki.

Nykyinen työelämä puolestaan viestii, että
asiantuntijan tulisi ottaa rohkeasti rooli
omasta asiantuntijuudestaan, tavoitella
unelmiaan, ohjata uraansa jamenestyä. Kas-
vatuksen ja työelämän odotusten välissä on
ristiriita, joka saattaa synnyttää naisessa ko-
kemuksen, että hän on vääränlainen tai vää-
rässä paikassa.

2. Tytöt ei soitakitaraa,
eikä osaamatikkaa

Perheen ja opettajien antamat roolit istuvat
tiukassa. Vieläkin kuulee ihan liikaa tarinoita
siitä, miten hyvää tarkoittava opettaja tai
vanhempi on kertonut tytölle, etteivät tytöt
osaamatematiikkaa, että vain poikia kiinnos-
taa teknologia tai että IT onmiesten ala.

Tällaisilla roolituksilla ja laatikoilla onmonen-
laisia seurauksia. Osa jättää tyystin hakeutu-
matta itseään kiinnostaviin tehtäviin, koska
uskoo, ettei voi osata. Tai vaihtoehtoisesti
nainen kokee, että hänen pitää osata asiat
vähintään 150-prosenttisesti, että voi oi-
keasti osoittaa osaavansa. Jos nainen pär-
jääkin aloilla, joissa hänen ei ”kuuluisi”
pärjätä, saattaa syntyä ristiriita, joka lietsoo
huijariajattelua: ”jotenkin nyt huijaan kaikki
luulemaan, että osaan, vaikka en minä tätä
oikeasti osaa”.

3. IT-alallanaiset ovat vähemmistö

IT-alalla naiset ovat toistaiseksi vähemmistö,
ja vähemmistön edustaja kokee herkemmin
olevansa huijari. Erityisen vaikeaa naiselle on
hakeutua IT-alalla esimiestehtäviin, sillä hän
ei ole pelkästään vähemmistö IT-alalla, hän
on etenkin vähemmistö IT-alan johtotehtä-
vissä.

Vähemmistön edustaja kokee, ettei kuulu
joukkoon. Ajatus ”en kuulu tänne, en kuulu
tähän porukkaan” sekoittuu usein virheelli-
sesti ajatukseen ”en ole riittävän hyvä tänne,
en osaa, enkä pärjää”.

Vähemmistön edustajalla onmyös usein pai-
neet edustaa koko sukupuoltaan. Nainen
saattaaajatella, että ”jos nyt enpärjää tässä,
niin ketään naista ei koskaan enää palkata
tällaiseen tehtävään”. Tällainen paine on yk-
silölle täysin kohtuuton, sillä kenenkään vel-
vollisuus ei ole edustaa koko sitä
ihmisryhmää, johon itse sattuu kuulumaan.
Yksilö on vain yksilö.
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4.Yhteiskuntaonedelleen
varsinmiehinen

Vaikka olemme tulleet pitkän matkan suku-
puolten välisessä tasa-arvossa, matkaa on
vielä. Yhteiskunnan miehisyys näkyy edel-
leen etenkin mediassa, kulttuurissa ja pu-
heessa. Lehdet kirjoittavat urheilusta ja
naisurheilusta. Naisvoittoista hallitusta kut-
suttiin huulipunahallitukseksi. Moni lehti
edelleen muistaa kertoa, kenen kuuluisan
miehen vaimo lehtijutussa esitelty nainen
on.

Esimerkit saattavat olla triviaaleja, mutta ne
ovat jokapäiväisiä. Tällaisten pienten vies-
tien ristitulessa nainen omaksuu ja sisäistää
ajatuksen, että nainen on toissijainen. Tällai-
nen viestintä antaa ymmärtää, että naiseus
on jotenkin ihmistä, hänen uraansa ja osaa-
mistaan määrittävä tekijä. Lisäksi naisrooli-
mallien puute lisää kokemusta siitä, että
nainen on väärässä paikassa, eikä hänen
kuuluisi menestyä valitsemallaan polulla.

5.Myösmenestysonuseinmiehistä

Menestyksen mittana pidetään statusta,
valtaa, rahaa ja mainetta. Menestys on me-
nestystä vain näillä mittareilla. Naiselle, ku-
ten osalle miehistäkin, menestys voi
tarkoittaa hyvin eri asioita. Menestys voi tar-
koittaa esimerkiksi mahdollisuutta viettää
enemmän aikaa perheen kanssa tai jousta-
vuutta työn tekemisen tapoihin. Joillekinme-
nestys tarkoittaa mahdollisuutta muuttaa
yhteiskuntaa parempaan suuntaan tai vai-
kuttaa positiivisesti muiden elämään.

Näitä ei kuitenkaan pidetä samanlaisina me-
nestyksen mittareina kuin valtaa, rahaa ja
mainetta. Siksi omat päämäärät saattavat
tuntua vääriltä tai vähäpätöisiltä. Ihminen
saattaa päätyä tavoittelemaan sellaista me-
nestystä, joka ei oikeasti tunnu itselle tär-
keältä.

Tämä trendi on onneksi jo murtumassa, kun
esimerkiksi yhteiskuntavastuu ja ihmisen
hyvinvoinnin merkitys voimistuvat. Tämä lie-
vittää osaltaan huijarikokemuksia, kun jokai-
nen saa määrittää omaa arvomaailmaa
vastaavanmenestyksenmittariston.

6. Saakonainenolla työssään
feminiininen?

Yksi haaste naiselle miehisellä alalla liittyy
kysymykseen naisellisuudesta. On ihan eri
keskustelu siitä,mikä ylipäätäänonnaisellis-
ta tai feminiinistä. Mutta monia yleisesti fe-
miniiniseksi miellettyjä piirteitä, kuten
pehmeyttä, herkkyyttä, empaattisuutta ja
huolenpitoa on vasta nyt alettu arvostaa
työelämässä.

Toisaalta nainen saattaa kokeapainetta kuu-
lua miehiseen joukkoon ja siten tarvetta olla
”hyvä jätkä” eli käyttäytyä samaan tapaan
kuin mieskollegansa. Omia fyysisiä ja henki-
siä ominaisuuksia piilotellaan ja korostetaan
sellaisia piirteitä, jotka eivät tunnu omilta
vain, että ei tulisi jätetyksi porukan ulkopuo-
lelle. Tästä kuitenkin seuraa ristiriita sisällä
koetun ja ulos esitetyn minän välillä, mikä
vahvistaa huijariajatuksia.
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Olendevaaja sittenkun…

Huijariajattelijoille ylipäätään – mutta tyypil-
lisesti etenkin naisille – on tavallista ajatella,
että täytyisi olla täydellinen ja vähintään sa-
taprosenttisesti valmis, ennen kuin voisin [x]

[x] hakea unelmieni työpaikkaa
[x] hakea puhujaksi seminaariin
[x] kutsua itseäni devaajaksi /

arkkitehdiksi / scrummasteriksi…
[x] vetää tiimiä
[x] tuodamielipiteeni esiin
[x] olla eri mieltä.

Erityisen harmillinen tämä ilmiö on siksi, että
sellaista päivää ei juuri koskaan tule, jolloin
ihminen kokisi olevansa täysin valmis ja täy-
dellinen johonkin tehtävään. Tervettä epäilyä
omaa osaamista kohtaa ilmenee aina!

Tämä saa aikaan sen, että moni pätevä,
osaava, jopa briljantti työntekijä ei hae työ-
paikkaa, tartu sopivaan projektiin, jaa osaa-
mistaan, kerromielipiteitään ja opetamuita –
koska ei koe olevansa sataprosenttisesti val-
mis. Valtava osa osaamisesta jää alikäytölle.

Mitäväliä identiteetillä on?

Moni nainen arastelee siis omaksua esimer-
kiksi devaajan identiteettiä, ennen kuin osaa
kaiken tai ennen kuin on työskennellyt riittä-
vän kauan. Sillä on puolestaan erittäin paljon
väliä, minkä identiteetin ihminen omaksuu.
Identiteetti vaikuttaa muun muassa tapojen
määrittelyyn ja motivaatioon.

On siis paljon eroa sillä, ajatteleeko: ”olen
ohjelmoija, kun olen käynyt tämän kurssin,
tehnyt tämän harjoittelun ja saanut työpai-
kan” vai ajatteleeko ”olen ohjelmoija ja mi-
nusta tulee entistä parempi, kun olen käynyt
tämän kurssin, tehnyt tämän harjoittelun ja
pääsen näyttämään kykyni ensimmäisessä
työpaikassa”.

Sinä olet jo se, mikä sinusta tulee. Ei sinun
tarvitse olla täydellinen tai 150 % valmis tai
odottaa jotain tiettyä päivää, jolloin sinusta
tulee kehittäjä. Jos olet kirjoittanut rivinkin
koodia, olet kehittäjä. Sen sijaan rautainen
ammattilainen sinusta tulee ajan kanssa ja
harjoittelemalla.

Adam Montandon esitti eräässä pu-
heenvuorossaan herättelevän esimer-
kin: Kun Hagrid tuli valmistelemaan
täysin ulapalla seilaavaa Harry Potteria
kohti ensimmäistä vuottaan Tylypah-
kassa, Hagridille valkeni, että Harry ei
ollenkaan tiennyt olevansa velho. Tyr-
mistyneen Hagridin huudahdus ”You’re
a wizard, Harry!” on legendaarinen.

Tuolla yhdellä lauseella Harrysta tuli
velho. Ei Harrysta tullut velhoa vasta,
kun hän valmistui Tylypahkasta. Har-
rysta tuli velho heti, kun hän ymmärsi
olevansa ja haluavansaolla velho.Mon-
tandon huomautti puheessaan, että
me emme koe muodonmuutosta kou-
lumme viimeisenä päivänä – vaan en-
simmäisenä!
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Lista jokaihmisenoikeuksista

Valerie Youngin kirjassa The Secret Thoughts of Successful Women on lista kaikkien ihmis-
ten oikeuksista. Listan alkuperäinen tekijä on joku University of Massachusettsin opiskelija,
joka jakoi listan kaikkien käyttöön jättämättä edes nimeään. Young on editoinut listaa tämän
päivän tarpeisiin ja minä käänsin sen sinulle. Lue lista huolellisesti läpi jokaiseen kohtaan kes-
kittyen.

Sinullaonoikeus

1. Sinulla on oikeus sanoa ei tuntematta siitä huonoa omatuntoa.
2. Sinulla on oikeus tuntea terveellistä kilpailuviettiä ja haluamenestyä.
3. Sinulla on oikeus tehdä virheitä tai olla väärässä.
4. Sinulla on oikeus tuntea ylpeyttä omista saavutuksistasi.
5. Sinulla on oikeus välillä huonoon päivään, jolloin et suoriudu parhaalla mahdollisella

tavalla.
6. Sinulla on oikeus epäonnistua ja oppia tuosta kokemuksesta.
7. Sinulla on oikeus tulla kohdelluksi reilusti – eikä kokea syrjintää sukupuolen, rodun, iän,

seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, kulttuurin tai vamman vuoksi.
8. Sinulla on oikeus saavuttaa asioita sillä tasolla, joka tuntuu sinustamukavalta.
9. Sinulla on oikeus sanoa “en ymmärrä”.
10. Sinulla on oikeus siihen, että asiat selitetään sinulle.
11. Sinulla on oikeus tulla kohdelluksi pätevänä aikuisena ihmisenä.
12. Sinulla on oikeus vapaasti työskennellä epätyypillisillä aloilla.
13. Sinulla on oikeus olla toimimatta puhemiehenä ja olla edustamatta koko sukupuoltasi,

kulttuurista ryhmääsi ja niin edelleen.
14. Sinulla on oikeus työskennellä ja kasvattaa lapsia samaan aikaan.
15. Sinulla on oikeusmenestyä enemmän – tai vähemmän – kuin perheesi odottaa.
16. Sinulla on oikeus olla tietämättä kaikkia vastauksia.
17. Sinulla on oikeus saada kunnioittavaa kohtelua ilman holhousta tai alentuvuutta.
18. Sinulla on oikeus siihen, että työtäsi arvioidaan yhtä arvokkaana kuin seuraavankin.
19. Sinulla on oikeus saada ylimääräistä korvausta ylimääräisestä työstä.
20.Sinulla on oikeus olla keskellä oppimiskäyrää.

Lisätehtävä

Jos olet mies, ota aihe puheeksi läheisen naisen kanssa. Kysy, tunnistaako hän joitain edellä
mainituista kasvatukseen ja yhteiskuntaan liittyvistä asioista. Kysy,miten ne ovat vaikuttaneet
hänen uraansa tai miten ne vaikuttavat hänen työhönsä nyt.
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Mitä oikeastaan tarkoittaa olla pätevä? Tämä
jakso on omistettu Valerie Youngin kirjassa
esitellyille viidelle kompetenssin eli pätevyy-
den määritelmälle. Kieroutunut kompetens-
sin käsite on nimittäin yksi keskeisin
huijariajatuksia ylläpitävä tekijä. Huijariaja-
tuksista kärsivällä on vääristynyt käsitys sii-
tä, mitä pätevyys tarkoittaa, eli millainen
ihminen on todella osaava.

Kun vertaamme itseämme tällaiseen mah-
dottomaan ideaaliin, raahaamme perässäm-
me raskasta kivirekeä. Emme koskaan riitä
itsellemme ja luulemme, ettemme koskaan
riitä myöskäänmaailmalle.

Tässä jaksossaopit siis

1. Millaisia pätevyydenmallikuvia ovat:
Perfektionisti
Luonnonlahjakkuus
Ekspertti
Yksilösuorittaja
Superihminen

2. Miten omaa pätevyydenmääritelmää
kehitetään hyödyllisempään suuntaan

4.Kompetenssinmääritelmä
(tavallisillekuolevaisille)
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Perfektionisti

”Jos olisin todella pätevä, en tekisi virhei-
tä. Jotta todella osaisin työni, minun pitää
voida toteuttaa kaikki aina täydellisesti.
Koodini täytyy olla virheetöntä, testit me-
nevät aina läpi moitteetta ja tuotannosta
ei koskaan löydy yhtäkäänbugia. Code re-
view’ssa kenelläkään ei ole ikinä mitään
huomautettavaa. Minä en mokaa mis-
sään.”

Jos tämä on oma pätevyyden mittapuusi,
ihannekuvasi on perfektionisti. Niin kauan
kuin vaadimme itseltämme täydellisyyttä ol-
laksemme päteviä, emme ikinä riitä itsellem-
me ja pidämme yllä huijarisyndrooman
tunteita.

Brené Brownin mukaan perfektionismi on
suojakuori, ettei kukaan vain näkisi haa-
voittuvuuttamme. Se pitää ihmiset etäällä ja
uuvuttaa kantajansa, sillä jatkuva
täydellisyydentavoittelu ottaa voimille.

Youngin kirjassa esitellään uusia näkökulmia,
joiden omaksumista perfektionismia ta-
voittelevan tulisi alkaa sisäistää.

Perfektionismiestää sinuamenes‐
tymästä

Perfektionisti käyttää tolkuttomasti aikaa ol-
lakseen täydellinen –myös asioihin, joiden ei
tarvitsisi olla täydellisiä. Asioita ylenpaltti-
sesti hinkatessaan ja viilatessaan ihmisen
matkanteko hidastuu, tilaisuudet menevät
ohi suun ja deadlinet paukkuvat.

Joskushyväon todellakin tarpeeksi
hyvä, kaikki asiat eivätansaitse
100%panosta

On asioita, joissa viilaaminen on perusteltua.
On asioita, jotka ansaitsevat parhaanpanos-
tuksesi. Mutta on myös asioita, jotka eivät
ansaitse. Jos kaikki on tärkeää, mikään ei lo-
pulta ole tärkeää. Siksi on olennaista valita
taistelunsa, keskittyä niihin ja suoriutua
muusta pienemmällä vaivannäöllä.

Perfektionismisi vaikuttaa
myösmuihin

Perfektionisti lähettää ympärilleen viestin,
että vain täydellinen riittää – vaatipa hän täy-
dellisyyttä vain itseltään tai myös muilta ym-
pärillään. Perfektionistin käytös antaa
ymmärtää, että virheiden tekeminen on an-
teeksiantamatonta ja tekee sinusta huonon
ihmisen. Se siis ennen pitkää saamyös kolle-
gat ja perheenjäsenet vaatimaan itseltään
liikaa ja olemaan armottomia keskeneräi-
syyttä ja inhimillisyyttä kohtaan.

Opi lisää:

Katso Brené Brownin TED-puhe The Power
of Vulnerability:
https://www.ted.com/talks/
brene_brown_the_power_of_vulnerability

Lue Brené Brownin kirja TheGifts of Imper-
fection:
https://www.amazon.com/dp/159285849X

https://www.ted.com/talks/brene_brown_the_power_of_vulnerability
https://www.ted.com/talks/brene_brown_the_power_of_vulnerability
https://www.ted.com/talks/brene_brown_the_power_of_vulnerability
https://www.amazon.com/dp/159285849X
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Luonnonlahjakkuus

”Jos olisin todella pätevä, tämän kaiken pi-
täisi olla vaivatonta. Minun pitäisi osata
tämä kaikki ilman jatkuvaa harjoittelua.
Minunpitäisi oppia kerrasta,muistaa kaik-
ki, sekä tietää vastaukset vaativiinkin on-
gelmiin helposti. Minun pitäisi muistaa
ulkoa kaikki funktiot eikä pitäisi joutua
googlettamaan tätä yksinkertaista asiaa.”

Jos pätevyyden mittapuuna pitää luonnon-
lahjakkuutta, ihminenei salli itselleenepäon-
nistumista eikä harjoittelua. Tällainen hai-
tallinen pätevyyden esikuva syntyy kulttuu-
rissa, joka ihannoi superneroja. Näppärästi
unohdetaan vain mainita, että jokainen vai-
vattomalta vaikuttava osaaja on ensin harjoi-
tellut, kaatunut ja pettynyt lukuisia kertoja.

Tässäuusia näkökulmia, joidenomaksumista
luonnonlahjakkuutta ihannoivan tulisi alkaa
sisäistää:

Vaivannäkövoittaakyvykkyyden

Vain aniharva on luonnonlahjakkuus mis-
sään. Kaikkien muiden on täytynyt harjoitel-
la, opetella, kaatua ja kompuroida. Nekään,
joilla ongeenilotossa käynyt hyvä tuuri ja jot-
ka ovat saaneet synnyinlahjaksi hiemanmui-
ta paremman muistin, matemaattisen
ongelmanratkaisukyvyn, sosiaaliset taidot
tai vaikka avaruudellisen hahmotuskyvyn, ei-
vät lopulta pärjää sellaiselle yksilölle, joka
harjoittelee ja näkee enemmän vaivaa. Luon-
tainen lahjakkuus antaa vähän etumatkaa,
mutta ei ratkaise kisan voittajaa.

Omaksugrowthmindset

Juuri kun viime jaksossa pääsin sanomasta,
miten tärkeää on uskaltaa omaksua halua-
mansa identiteetti, niin tässä kohtaa on tuo-
tava esiin kolikon kääntöpuoli. On myös
haitallisia, fiksaantuneita identiteettejä tai
rooleja. Jos uskomme olevamme huonoja
jossain tai hyviä jossain, kehitämme niin sa-
notun fixed mindsetin. Tämä uskomus
omasta itsestä estää meitä kokeilemasta
asioita, kasvamasta ja oppimasta. Sen sijaan
onhyvämuistaa, ettäomaminuus on jousta-
va. Voin oppia ja kasvaamihin suuntaan vain.

Haasteetovatkasvun
mahdollisuuksia

Opettele näkemään haasteissa kasvun ja
oppimisenmahdollisuus. Opimme usein jopa
enemmän sellaisista projekteista, jotka me-
nevät pieleen, kuin niistä, jotka menevät hy-
vin. Joka kerta, kun löydämme itsemme
hämmennyksen tilasta, olemme lähellä jon-
kin uuden oppimista.

Todellinenmenestys
vaatii aikaa ja työtä

Niin vaivattomalta kuinmenestys näyttääkin,
jokaista onnistunutta tarinaa vastaan on pi-
tänyt tehdä pitkän ajan suuria määriä töitä.

Opi lisää

Katso video The RSA: Fixed mindset &
growth mindset: https://youtu.be/Yl9TV-
bAal5s

https://youtu.be/Yl9TVbAal5s
https://youtu.be/Yl9TVbAal5s
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Ekspertti

”Jos todella olisin pätevä, minulla olisi täs-
tä aiheesta kolme tutkintoa sekä väitös-
kirja. Minun täytyy osata uusimmat
ohjelmointikielet sekä pysyä jatkuvasti
ajan tasalla alan kehityksestä. En voi
väittää osaavani tätä, ennen kuin osaan
tämän asian alusta loppuun täydellisesti
ulkoa ja minulla on siitä kymmenen vuo-
den työkokemus.”

Tolkutonta opintokokoelmaa pätevyyden
mittarina pitävät ihmiset eivät tyydy mihin-
kään. Aina on vielä yksi verkkokurssi, kirja tai
opintosuoritus, joka pitäisi ehtiä tekemään,
että voisi olla todella pätevä. Opiskelussa ei
ole mitään vikaa. Haitalliseksi ideaali
muuttuu silloin, jos omaa osaamista vä-
hättelee säännönmukaisesti siksi, että inter-
netissä on aiheesta vielä sata lukematonta
artikkelia.

Tässä muutama näkökulma, joiden omaksu-
mista eksperttiyttä ihannoivan tulisi alkaa si-
säistää:

Osaamiseenonmonta tietä

Etenkin IT-alalla on lukuisia itseoppineita ja
työelämän kasvatteja. Kun koko ala uudistuu
vuosi toisensa perään, mikään formaali kou-
lutus ei pysy tämän kehityksen perässä. On
tärkeää miettiä, miten omaa osaamista voi
vielä täydentää tai kehittää. Mutta on myös
syytä suhtautua kriittisesti, onko tutkinto
välttämättä se, mitä oman ammattilaisuuden

kehittämiseksi tarvitaan. Tiedon voi hankkia
monella tavalla.

Tiedollaei olepäätepistettä

Koko ajan tuotetaan järjettömiämääriä uusia
kirjoja, artikkeleita, YouTube-videoita,
podcasteja ja infograafeja. On yksinkertai-
sesti liki mahdotonta lukea yhdestä – edes
kapeasta – aihealueesta kaikkea kirjoitettua
ja pysyä kaiken uuden tiedon perässä. Olen-
naista on pysyä uteliaana ja jatkaa uusien
asioiden omaksumista. Jo opittu tieto ei ole
mitätöntä siksi, että on vielä lisää opittavaa.

Todellapätevät ihmiset tietävät,
mitäeivät tiedä

Rajojen tunnistaminenonyksi kompetenssin
muoto. Sinunei tarvitse tietää kaikkea. Sinun
täytyy vain olla riittävän fiksu löytääksesi
sen, joka tietää.

Olennaisempaa siis kuin tietää itse kaikesta
kaikki, on osata löytää tarvittaessa joku toi-
nen, joka tietää tietystä metodista, näkökul-
masta tai teknologiasta sinua enemmän. On
osa pätevän ihmisen ammattitaitoa sanoa,
että ”tähän en tiedä vielä vastausta, mutta
selvitän ja palaan asiaan”.

Silloinkin, kunet tiedäkaikkea, voit
silti olla itsevarma

Siitä huolimatta, ettet tiedä kaikkea, olet am-
mattilainen. Älä väheksy sitä, minkä osaat ja
tiedät, vain koska et osaa ja tiedä kaikkea.
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Tämä ei tarkoita sitä, että omasta osaami-
sesta pitäisi antaa valheellinen tai ylikoros-
tettu kuva. Mutta se ehdottomasti tarkoittaa
sitä, ettäomaaosaamista ei pidäehdoin tah-
doin kyseenalaistaa ja eikä osoitella omalla
sormella omia puutteita.

Opi lisää

#TIL eli Today I Learned on erittäin hyödylli-
nen konsepti. Vaikka esimerkiksi Twitterissä
#TILon enimmäkseen täynnä hassuja knop-
peja, välillä sieltä käy ilmi, että ihmiset oppi-
vat vanhallakin iällä hämmentävän
perustavanlaatuisia asioita.

Perusta siis työyhteisöösi jonkinlainen#TIL-
kanava, jossa rohkaiset muitakin jakamaan
oppimaansa. Se paitsi opettaa kaikille uusia
asioita, myös muistuttaa, että tieto ei lopu
koskaan ja aina voi oppia jotain uutta. Näin
opit myös, mitä kollegasi opiskelevat ja mitä
he erityisesti osaavat, jotta tiedät, keneltä
kysyä.

Yksilösuorittaja

”Jos todella olisin pätevä, minun ei tarvit-
sisi pyytää mihinkään apua keneltäkään.
Ikinä. Jos joku vähänkin joutuu auttamaan
minua, en enää ansaitse kunniaa tästä
työstä. Se ei ole enää minkään arvoinen.
Pätevä ihminen ei tarvitse apua – eikä ai-
nakaan neuvoja. Pätevän ihmisen täytyy
pärjätä yksin!”

Tällainen pätevyyden mittapuu saa ihmisen
kaivautumaan poteroon ja tekemään monet
asiat vaikeimman kautta. Yksilösuorittaja
unohtaa, että yksi pätevyyden muoto on
osata kerätä rinnalleen tehokas tiimi ja pyy-
tää apua. Yksilösuorittaja unohtaa, että pää-
määrä on paljon tärkeämpi kuin se, että sen
on saavuttanut hampaat irvessä yksin.

Tässä uusia ajatuksia, joiden sisäistämises-
tä on hyötyä yksilösuorittajille:

Tehdäksesi työsi kunnolla sinun
täytyyensin tunnistaa tarvitsemasi
resurssit –kutenapu

Moderni työelämä muuttuu mutkikkaam-
maksi ja projektit isommiksi. Samalla to-
teuttajan vastuu kasvaa. Ketterä ohjelmisto-
kehitys rakentuu sujuvan yhteistyön varaan
ja yhäharvemmassaovat ne työt, jotka yksilö
voi tehdä täysin yksin. Siksi pätevän ohjel-
mistokehittäjän yksi tärkeimpiä ominaisuuk-
sia on kyky hahmottaa, milloin ja mihin hän
tarvitsee kollegan apua. Samoin on tärkeää
tietää, millaisissa asioissa itse voi auttaa
muita!

Älykkäätetsivät lähelleen ihmisiä,
jotka tietävätenemmänkuinhe itse

Jos sinua on siunattu tiimillä, jossa on älyk-
käitä ja lahjakkaita ihmisiä, on sulaa hulluutta
jättää osaaminen käyttämättä. Toisaalta jo
ennen ajanlaskun alkua eläneen kiinalaisen
filosofin Kungfutsen väitetään sanoneen,
että ”jos olet huoneen älykkäin ihminen, olet
väärässä huoneessa”.
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Työsi ei tarvitseollauraauurtavaa
ollakseenhyvää

Moni luovan työn tekijä ajattelee, että jos en
keksinyt tätä ideaa ensimmäisenä, se ei ole
minkään arvoinen. Silti valtaosa nykyisestä
työstä on vanhan varioimista ja luovaa uu-
delleenyhdistelyä. Tärkeämpää, kuin olla en-
simmäinen, on olla se, joka saa idean
toimimaan käytännössä.

Pätevät ihmiset tietävät, ettäon
täysinok rakentaa toistenpätevien
ihmisten työnpäälle
(StackOverflowFTW!)

On yksinkertaisesti ajan hukkaa yrittää rat-
kaista uudelleen ongelmaa, jonka joku on jo
ratkaissut. Vähintäänkin on hyödyllistä kat-
soa, miten jokin asia on ratkaistu aiemmin, ja
parannella itse lopputulosta.

Opi lisää

Yksilösuorittaja voi testata omaa ajatteluaan
yhdellä yksinkertaisella kysymyksellä: ”Miksi
on tärkeää, että teen tämän työn/projektin
yksin?” Tunnistat kyllä, kun vastaus on pe-
rusteltu, kuten ”tämä on minun opinnäyte-
työni, jolla arvioidaan minun osaamistani ja
avun pyytäminen tässä kohtaa olisi huijaus-
ta” ja milloin se ei ole.

Superihminen

”Jotta olisin todella pätevä, minun pitää
suoriutua kaikesta täydellisesti yksin. Mi-
nun täytyy tuottaa täydellistä koodia
etuajassa ja ali suunnitellun budjetin sekä
kehittää sisäisiä projekteja ja prosesseja.
Tämän lisäksi minun täytyy olla moittee-
ton puoliso ja ystävä, treenata neljästi vii-
kossa ja nikkaroida viikonloppuisin
kesämökkiä Turun saaristoon. Kun lapsilla
on koulussamyyjäiset, minä leivon.”

Superihminen on perfektionistin ja yksilö-
suorittajan risteytys. Sen sijaan, että super-
ihminen olisi yksin suorittava perfektionisti
vain töissä, hän on sitä elämän jokaisella
osa-alueella. Superihmisen maailmankuvas-
sa todella pätevä ihminen pystyy kaikkeen
koko ajan täydellisesti. Lopputuloksena on
jatkuva riittämättömyyden kokemus ja to-
dennäköisesti ennen pitkää myös täydelli-
nen uupumus.

Superihmisen on hyödyllistä lukea läpi per-
fektionistin ja yksilösuorittajan näkökulmat.
Niiden lisäksi tässä vielä muutama ihan oma:

Onhyväksyttävää sanoaei:
delegointi vapauttaaaikaa jaantaa
myösmuillemahdollisuuden
osallistua

Kun superihmisen täytyy olla täydellinen kai-
kessa ja tehdä kaikki itse, hän tulee tehneek-
si todella paljon myös sellaisia asioita, joita
hän ei todella haluaisi tehdä, eikä niin kovin
hyvin osaakaan. Sen sijaan maailmassa olisi
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paljon ihmisiä, jotka erittäin mielellään – jopa
intohimolla – esimerkiksi leipoisivat lasten
myyjäispaakkelssit tai nikkaroisivat erämö-
kin.On täydellisenhyväksyttävää, ettei suos-
tu tekemään kaikkia maailman töitä ja että
delegoi ne, joita ei ole täysin välttämätöntä
tehdä itse. Tällöin muutkin saavat osallistua
ja tehdä sen, mistä itse nauttivat ja missä he
ovat hyviä.

Kunhidastat ja vähennät työkuor‐
maasi, keskityt siihen,mikäon
todella tärkeää

Kuten perfektionistinkin myös superihmisen
on tärkeä muistaa, että päivässä on vain 24
tuntia ihan jokaisella. Kukaan ei pysty teke-
mään kaikkea täydellisesti koko ajan. Väistä-
mättä se tarkoittaa sitä, että jokin elämän
osa-alue jää tahtomatta vähälle huomiolle.
Joillakin se on uni ja terveydestä huolehtimi-
nen, toisilla perhe ja läheiset, kolmansilla se

on omaaika ja palautuminen, neljänsillä puo-
lestaan kärsii työ. Hidastaminen ja vähentä-
minen on välttämätöntä, että aikaa jää
tärkeille asioille.

Superihmisenesittäminen lähettää
haitallisenviestinmuille –etenkin
lapsille

Superihminen pyrkii olemaan täydellinen yk-
silösuorittaja myös kotona perheen kesken.
Se lähettääalitajuisesti jokaiselle superihmi-
sen läheiselle viestin, että he ovat huonom-
pia ja riittämättömiä, jos he esimerkiksi
ostavat siivouspalveluita tai eivät leivo itse
tai jos he pyytävät apua tai jättävät jotain te-
kemättä. Superihminen tuskin tarkoittaa
tätä. Jostain syystä hän ei vain salli itselleen
sitä, minkä olisi valmis sallimaan muille. Näin
toimiessaan hän sanattomasti ei salli sitä
muillekaan.

Opi lisää

Oskari Saaren kirjassa Aki Hintsa – Voittamisen anatomia kirjoitetaan paljon siitä, mitenme-
nestyminen vaatii tarkkaa balanssia asioiden välillä. Erityisen tärkeää on tietää, kuka on, ja kes-
kittää energiat itselle tärkeimpien projektien edistämiseen. Hintsa kehoitti aikanaan
asiakkaitaan vastaamaan kolmeen kysymykseen:

1. Tiedätkö, kuka olet?
2. Tiedätkö, mitä haluat?
3. Kontrolloitko itse omaa elämääsi?
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70 % ihmisistä kärsii huijariajatuksista jos-
sain vaiheessa elämäänsä. Se kuitenkin tar-
koittaa myös sitä, että 30 prosentilla
ihmisistä ei ole huijariajatuksia ja IT-alaltakin
löytyy ihmisiä, joita tämä ilmiö ei vaivaa. Kun
kaikki eivät siis tästä vaivasta kärsi, niin miksi
juuri sinulla – ja minulla – on huijarisyndroo-
ma?

Lyhyt vastaus on, että huijariajatusten juu-
ret löytyvät todennäköisesti lapsuudestasi.
Siksi tässä jaksossa käydään läpi, mitkä teki-
jät lapsuudessasi ja nuoruudessasi ovat vai-
kuttaneet huijariajatusten syntyyn.

Millaisessaympäristössä
kasvoit?

Tutkimusta huijarisyndroomasta ja sen syn-

tysyistä on edelleen aika vähän. Tämänhet-
kisen tiedon valossa ei siis voida vielä täysin
yksiselitteisesti ja aukottomasti sanoa, mikä
johtaa huijariajatuksiin. On kuitenkin ha-
vaittu, että useimmilla huijariajatuksista kär-
sivillä on samankaltaisia lapsuuden-
kokemuksia.

Tutkimusartikkeleissa ja Ekmanin kirjassa to-
detaan, että huijareiksi itsensä kokevat ai-
kuiset ovat yleensä kasvaneet perheissä,
joissa

• lasta ja lapsen tunteita ei ole kohdattu
ymmärtävästi

• on ollut huono yksilön tuki
• viestintää ja käytöstä on kontrolloitu

vahvasti erilaisilla säännöillä
• on ollut läsnä voimakkaita konflikteja tai

konfliktin uhkaa.

5.Miksiminullaon
huijarisyndrooma?
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Ekman kirjoittaa kirjassaan, että kaikkien hä-
nen haastateltaviensa lapsuudenperheessä
jompikumpi vanhemmista oli herättänyt
voimakkaita tunteita, kuten pelkoa, epä-
luottamusta tai epävarmuutta. Keskeisin
turvattomuutta aiheuttanut tekijä oli van-
hemman psyykkinen epävakaisuus, päih-
deongelma tai vaativuus.

Lisäksi huijariajatusten taustalla voi olla jokin
lapsuudenperheen vaiettu tabu tai tragedia,
josta vaikeneminen väistämättä vääristää
viestintää ja vaikuttaa lapsen kokemukseen
itsestään. ”Lapsi alkaa kertoa itselleen tari-
noita, joilla viestintää voi selittää, mutta sa-
malla hän myös määrittelee itseään
vääristyneesti”, Ekman kirjoittaa kirjassaan.

Useimmiten huijariajatusten taustalla on
lapsuus, jossa lapsi on ollut jollain tavalla
epävakaissa olosuhteissa, kokenut pel-
koa, epäluottamusta tai epävarmuutta –
ja on jäänyt omine tunteineennäkymättö-
mäksi.

Vaikka huijariajatukset alkavat ikään kuin itää
lapsuudenkokemusten seurauksena, ne ei-
vät välttämättä puhkea ennen kuin vasta
opiskelujen aikana tai työelämään siir-
ryttäessä. Saattaa siis olla, että lapsuudessa
syntynyt epäily ei aiheuta huijariajatuksia
ennen kuin vasta aikuisiällä.

Aikuinensanoo, ope sanoo

Huijariajatuksia synnyttäämyös ristiriita per-
heeltä saadun roolin sekä omien kokemus-

ten ja tuntemusten välillä. Tästä puhuttiin jo
hieman naishuijareita käsittelevässä jaksos-
sa. Kuitenkin lähes kaikki lapset sukupuoles-
ta riippumatta saavat perheeltään ja
lähipiiriltään erilaisia rooleja ja määrityksiä.
Meillä on esimerkiksi tapana kehua lasta sa-
noen, että hän on älykäs, taiteellinen, mate-
maattinen tai urheilullinen.

Lisäksi vertaamme lapsia heidän sisaruksiin-
sa tai serkkuihinsa tai vanhempiin, kunheoli-
vat lapsen ikäisiä. Jos esimerkiksi lapsen
vanhemmat sisarukset ovat erittäin hyviä
matematiikassa ja kuopus pärjää hieman
huonommin, saatetaan hänen matemaattis-
ta lahjakkuuttaan vähätellä. Vaikka kuopuk-
sen osaaminen olisi edelleen keskiarvoa
parempaa, hän saattaa silti luulla olevansa
lahjaton matematiikassa vain, koska ei pär-
jää yhtä hyvin kuin siskonsa tai veljensä.

Ekman esittelee Psykopodiaa-podcastjak-
sossa kaksi tilannetta, jotka erityisesti ai-
heuttavat huijariajattelun syntymistä.

Ensimmäinen tapaus

Lasta kehutaan paljon ja häntä pidetään
osaavana ja lahjakkaana. Hänelle saatetaan
sanoa, että ”kyllähän sinä pärjäät, kun sinä
olet niin älykäs ja lahjakas ”ei sinun tarvitse
koskaan edes harjoitella” tai ”sinä opit kaiken
aina niin nopeasti”. Lapsi oppii ajattelemaan,
että tämä on totta ja tällainen hän on.

Kun lapsi menee kouluun ja hän kohtaa en-
simmäisen kerran tilanteen, jossa hän ei
osaakaan jotain heti, hänen pitäisi harjoitella
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tai kaikki ei sujukaan täydellisesti, lapsi häm-
mentyy. Saattaa olla, että hän saa myös
opettajalta palautetta, että ”tässä sinä et ole
parhaimmillasi, sinun tarvitsee harjoitella”.

Hämmentynyt lapsi tulee kotiin ja kertoo ta-
pahtuneesta vanhemmilleen. Jos vanhempi
ei osaa tässä hetkessä kuunnella lasta her-
källä korvalla, eikä ymmärrä, mitä on tapah-
tunut, hän saattaa vähätellä opettajan
sanomisia tai lapsen kokemusta: ”Äh, se
opettaja ei nyt vaan tiedä, miten hyvä sinä
olet” tai ”Älä nyt siitä yhdestämokasta välitä,
muuten sinä kyllä osaat tosi hyvin”.

Tällaisesta vastauksesta lapselle syntyy en-
tistä syvempi hämmennys. Hän kokee, että
hän huijaa joko opettajaa tai vanhempiaan.
Kumpikin auktoriteetti on lapsen silmissä oi-
keassa, joten lapsi saattaa päätyä ajattele-
maan, ettähän itse jotenkin aiheuttaa tämän
ristiriidan.

Toinen tapaus

Toisessa versiossa on sama mekaniikka,
muttapalautemenee toisin päin. Kotona lap-
sen osaamista on jollain tapaa vähätelty.
Lapselle on sanottu, että ”et sinä tätä oikein
osaa” tai ”sinäet ole tässäerityisen lahjakas”.
Ehkä on verrattu epäreilusti toisiin lapsiin tai
sisaruksiin ja vähätelty sen vuoksi lapsen
osaamista. Saatetaan sanoa lisäksi, että ” ei
se haittaa, ettet sinä ole tässä niin hyvä, kun
sinä olet kuitenkin niin mukava/ystävällinen/
suloinen/hauska – kyllä sinä aina pärjäät”.

Tällaisenminäkuvan omaksunut lapsi menee

kouluun ja pärjääkin hyvin. Hän osaa enem-
män, kuin mihin hän itse uskoo. Opettaja ke-
huu lasta fiksuksi tai lahjakkaaksi tai
osaavaksi ja lapsi hämmentyy. Eihän tämä voi
pitää paikkansa, kuneihänhänoikeasti osaa.

Jälleen hämmentynyt lapsi tulee kotiin ker-
tomaan kokemuksistaan ja aikuisella on vaa-
tiva tehtävä olla hereillä ja kohdata lapsen
hämmennys, ottaa se tosissaan. Jos aikui-
nen ei osaa puhua lapsen kanssa tästä risti-
riidasta, lapseen jää itämään epäily, että
entä jos hän vain huijaa koulussa. Lisäksi hän
saattaa ajatella, että ei hän oikeasti osaa,
hän on nyt vaan ollut mukava, ystävällinen,
suloinen tai hauska ja siksi hän on saanut
niin hyvän numeron tai hyvää palautetta.

Tällaisia rooleja ja määritteitä olemme voi-
neet saada myös muilta elämässämme ole-
vilta aikuisilta, sukulaisilta ja ystäviltä.
Erityisesti kuitenkin vanhempien ja opetta-
jien vaikutus on suuri, sillä lapsena ajatte-
lemme heidän olevan oikeassa ja tietävän,
keitä olemme.

Anteeksiantoonensimmäinen
askel

Jos tunnistat näitä tapahtumia omasta lap-
suudestasi, ihan ensimmäinen askel olisi
yrittää antaa tämä vanhemmille ja opettajille
anteeksi. Jokainen aikuinen yrittää kasvattaa
lapsensa parhaalla mahdollisella tiedolla ja
taidolla. Silti jokainen aikuinen mokaa var-
masti, sillä kukaan ei ole ihmisenä täydelli-
nen. Aikuinenkin onerehtyväinen, vajavainen
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ja heikko.

Me emme anna tapahtunutta anteeksi toi-
sen vuoksi, vaan itsemme. Anteeksianto ei
myöskään tarkoita sitä, että teko täytyisi hy-
väksyä tai että sallisi itseään jatkossa koh-
deltavan huonosti. Anteeksianto tarkoittaa
vain sitä, ettäei enää itse kannavihaa, katke-
ruutta ja syyttelyä sisimmässään. Anteek-
siantamista auttaa, jos pystyy hyväksymään
sen, että omat vanhemmat ovat kyllä yrittä-
neet parhaansa. Jos vanhempamme olisivat
tienneet paremmin tai pystyneet parem-
paan, he olisivat varmasti tehneet parem-
min.

Haluan painottaa tätä siksi, että kuten IT-
alan ominaispiirteiden ja yhteiskunnankin
kohdalla, myös vanhempien toimia tarkastel-
lessa on äärettömän helppo jäädä jumiin,
syyttelemään ja selittelemään. Olisi helppo
vierittää vastuu ympäristölle tai menneisyy-
delle: ”Tällainen minä nyt olen, koska van-
hempani olivat sellaisia.” Se ei kuitenkaan
helpota eikä auta. Ennen pitkää olisi hyvä
pyrkiä eteenpäin.

On hyödyllistä tietää, mitä omien huijariaja-
tusten taustalla on. Näin ajatuksista ja toi-
mintamalleista on helpompi luopua.
”Lapsuudessa tapahtui asioita, jonka seu-
rauksena minulla on tällaisia ajatuksia. Minä
voin kuitenkin päästää näistä irti, minun ei
tarvitse enää toimia näin. Ne eivät ole totta,
eivätkä palvele minua enää!”

Ömmm,mitäskunmikäänei

kuulosta tutulta?

Kuten sanottu, tutkimusta huijarisyndroo-
masta ja sen syntysyistä on vielä verrattaen
vähän. Saattaa siis olla, että mikään edellä
mainituista ei kuulosta tutulta. Jos näin on,
ole hetki kiitollinen siitä, että sinulla on ollut
erittäin hyvät vanhemmat ja opettajat. On li-
säksi muutama muu tekijä, joka voi selittää
huijariajatuksesi.

Sekä Ekman että Young kirjoittavat kirjois-
saan, että yliopisto on ympäristönä sellai-
nen, että se saattaa laukaista
huijariajatukset.

• Saattaa olla, että olet sukusi
ensimmäinen korkeasti koulutettu ja se
synnyttää sinussa epäilyn, ettet oikein
kuulu joukkoon ja olet jollain tavalla
huijari.

• Voi olla, että olet aina ennen ollut luokkasi
priimus, muttamitä korkeammalle
opinnoissasi nouset, sitä kiivaammaksi
kilpailu parhaista arvosanoista käy. Jos et
enää pärjääkään yhtä hyvin kuin aiemmin,
saattaa se laukaista huijarisyndrooman.

• Yliopistossa opiskelija törmää heti
alkutekijöissä kielimuuriin ja
jargonviidakkoon. Aloittava opiskelija
saattaa luulla, että hänen kuuluisi tietää
ja osata jo kaikki. Yliopistossa ei
välttämättä osatamuovata opetusta
aloittavan opiskelijan tasolle, mikä voi
laukaista huijarisyndrooman.
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Introverteillä on hieman ekstroverttejä
enemmän huijariajatuksia. Tämän uumoil-
laan johtuvansiitä, että introvertit eivät puhu
niin vapaasti omista asioistaan muille. Intro-
vertti saattaa kokea olevansa osaamaton,
muttei vaan kerro siitä kenellekään. Silloin
ristiriita oman piiloon jätetyn osaamatto-
muuden kokemuksen ja ulospäin annetun
vaikutelman välillä vahvistuu.

Saattaa olla, että muistellessasi lapsuutta
löydät muita tekijöitä, jotka ovat voineet ai-
heuttaa sinulle täydellisyydentavoittelua,
vaativuutta itseä kohtaan, riittämättömyy-
den kokemuksia ja voimakasta itsekriitti-
syyttä. Siksi jakson tehtävässä pohditaan,

mitkä elementit elämässäsi ovat saattaneet
synnyttää huijariajatuksia, vaikuttaa näiden
ajatusten voimistumiseen ja mikä niitä pitää
edelleen yllä. Ole pohdinnassa armollinen
sekä itsellesi että lähipiirillesi.

Opi lisää

Jos haluat sukeltaa akateemiseen maail-
maan, lue artikkeli: The Impostor Phenome-
non: Recent Research Findings Regarding
Dynamics, Personality andFamilypatterns
and Their Implications for Treatment

https://paulineroseclance.com/pdf/-Lang-
ford.pdf

https://paulineroseclance.com/pdf/-Langford.pdf
https://paulineroseclance.com/pdf/-Langford.pdf
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”Ihan kiva, mutta minä olen ainoa oikea
huijari.”

Ennen kuin voimme siirtyä työkaluihin ja hui-
jariajatusten hoitokeinoihin, on pakko takla-
ta yksi huijarisyndrooman omituisimmista
ilmiöistä. Se on erittäin jännittävä ajattelun
ansakuoppa, koko huijariajattelun mystisin
ajatusvääristymä. Jos sitä ei pengota auki
ensin, saattaa olla, että päädyt ajattele-
maan, että työkalut eivät voi toimia sinun
kohdallasi. Muiden kohdalla ehkä, mutta ei-
vät sinun.

Tässä jaksossa opit nimittäin

1. Miksi jokainen huijari ajattelee olevansa
ainoa oikea huijari

2. Miten huijarisyndroomasta kärsivä
mitätöi omat saavutuksensa

3. Ja lopuksi tehdään todistusaineistolista

6.Niin,mutta…
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Nokyllänemuut,muttaminä…

Kun puhutaan huijarisyndroomasta, puhu-
taan useimmiten siitä, miten pätevät – jopa
menestyneet – ihmiset eivät uskoomaanpä-
tevyytensä. Eivät, vaikka heillä on kuinka to-
distusaineistoa. Ei, vaikka he ovat
saavuttaneet vaikka ja mitä. Ihmiset, joilla ei
olemitään syytä kokea itseään huijariksi, silti
kokevat itsensä huijariksi.

Kun oivaltaa, että täysin pätevät, jopa me-
nestyneet ihmiset kärsivät huijarisyndroo-
masta, niin ensin iskee helpotus. Kun kuulee,
että itsensä ihailema tyyppikin luulee ole-
vansa huijari, sitä tuntee huojennusta. ”Jos
tuokin kärsii huijariajatuksista, niin sittenhän
tässä ei olemitään hätää. On tämä kyllä pöljä
vaiva.”

Tätä huojennusta kestää hetken ja sitten is-
kee ihan karmea oivallus. ”Ei helkkari, kaikki
muut kärsivät huijarisyndroomasta ja vain
luulevat olevansa huijareita. Heillä ei ole mi-
tään perustetta ajatella olevansa huijareita.
Muttaminä…minä olen AINOAOIKEA huijari!”

Tässä se kaikista erikoisin huijariajattelun
piirre on.Nimittäin joka ikinenhuijariksi itsen-
sä kokeva ajattelee samalla tavalla. Jokainen
luulee olevansa ainoa oikea huijari.

Ekman puhuu kirjassaan, kuinka huijariaja-
tukset ovat vääristyneitä. Neeivät ole toden-
peräisiä, niillä ei ole yhteyttä siihen, mikä on
totta. Silti ne tuntuvat todelta ja saavat ihmi-
sen perusteellisesti epäilemään itseään. On
helppo älyllisesti ymmärtää, mistä tässä il-

miössä on kyse ja kuinka epäloogisia huija-
riajatukset muiden ihmisten elämässä ovat.
Mutta omalla kohdalla ilmiö on tunnepohjai-
nen, ei rationaalinen. Siksi se on niin lamaan-
nuttava ja vaikea – koska se on jossain
syvemmällä kuin loogisessa ajattelussa.

On siis tärkeäämuistaa, että huijariajatukset
tuntuvat tosilta ja se tunneon todella voima-
kas. Mutta se on vääristynyttä ajattelua, jolla
ei ole juuria todellisuudessa. Ei edes sinulla,
vaikka et ehkä vielä juuri nyt minua usko-
kaan.

Huijariajattelijaonmestari
mitätöimään todistusaineiston

Miten on siis mahdollista, että jokainen hui-
jariksi itsensä kokeva luulee olevansa ainoa
oikea huijari? Siksi, että jokainen huijaria-
jattelija on aivanmestari selittelemään ja mi-
tätöimään omat saavutuksensa. Huijari on
äärimmäisen lahjakas unohtamaan, epäile-
mään ja väheksymään omaa toimintaansa,
minkä seurauksena lopulta hän on täysin va-
kuuttunut, ettei osaamitään eikä ole ansain-
nut mitään.

Kuten jo ensimmäisessä jaksossa todettiin,
huijarit ovat erittäin huonoja ottamaan vas-
taan ja sisäistämään positiivista palautetta.
Lisäksi huijari ajattelee, että kaikki hänen
saavutuksensa ovat jonkun itsestä riippu-
mattoman tekijän ansiota. Huijari ajattelee,
että:



38

Sain tämän työn / onnistuin tässä tentissä /
tämä projekti menestyi vain, ja ainoastaan
siksi, että:

• tein ihan hervottomasti, älyttömästi töitä,
enemmän kuin kenenkäänmuun olisi
tarvinnut tehdä

• minulla kävi ihan sikamainenmunkki, olin
oikeassa paikassa oikeaan aikaan

• minulla on niin hyvät verkostot ja satuin
tuntemaan juuri oikean ihmisen

• olen niin hurmaava ja hauska ja ihmiset
tykkäävät minusta.

Tosiasiahanon, että kaikilla noilla tekijöillä on
vaikutusta. Tuuri, verkostot ja persoona ovat
kaikki osatekijöitä omassa menestyksessä.
Yksikään niistä ei kuitenkaan yksinään riitä.
Niiden lisäksi täytyy myös osata asioita ja
tehdä töitä. Mitä taas tulee hervottomasti
töiden tekemiseen, niin sen sijaan että sen
näkisi osaamattomuudeksi, sitä pitäisi alkaa
katsoa osaamisena. Siis ihminen ei menesty
”vain koska teki paljon töitä” vaan ”koska teki
paljon töitä”.

Pystyisitkö todella
huijaamaanmuita?

Yksi asia, jossa huijariajattelija ei vähättele
omaa osaamistaan, on huijaaminen. Mehän

Kerran eräässä huijarisyndrooma-
workshopissa eräs nainen sanoi, että
”Niin, mutta entäs jos minä tiedän ihan
faktaksi, että sain työpaikan vain siksi,
että yksi luotettava ihminen suositteli
minua?”. Tämä on täydellinen esimerkki
siitä sokeasta pisteestä, joka huijaria-
jattelijalla on itseään kohtaan. Lausun-
to on sinänsä totta, kyllä, nainen sai
työpaikan, koska häntä suositeltiin.
Kuitenkin sana vain on täysin perus-
teeton.

Ensinnäkin se, että joku suostuu suo-
sittelemaan ihmistä työpaikkaan, ei ole
itsestäänselvyys. Omien kasvojen
laittaminen likoon toisen puolesta vaa-
tii, että uskoo toiseen riittävästi. Toi-
saalta myöskään rekrytoija ei koskaan
rekrytoi ketään ihan pelkän suosittelun
perusteella, jos hakija itse vaikuttaa
epäluotettavalta tai osaamattomalta.
Eikä ihminen saa lopulta pitää työtään,
ellei hän pärjää siinä riittävän hyvin.

On hyvä olla kiitollinen suosittelijalle ja
tunnistaa se apu, jonka on toiselta
urallensa saanut. Sen sijaan ei ole mi-
tenkään perusteltua unohtaa ja vähä-
tellä omaa osuutta. Lisäksi on miltei
älytöntä ajatella, että nämä kaksi ih-
mistä (sekä suosittelija että rekrytoija)
olisivat täysin kykenemättömiä todella
arvioimaan ihmisen osaamista.
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kuvittelemme huijanneemme koko maail-
maa! On erikoinen hetki, kun tulee ensim-
mäistä kertaa ajatelleeksi, että olisinkomuka
ihan oikeasti osannut huijata kaikkia. Osai-
sinko todella huijata työnantajaani? Sata-
päistä yleisöä? Kollegaa? Haastattelijaa?
Rekrytoijaa? Tentaattoria? Professoria? Eikö
heistä muka yksikään ole niin osaava ja äly-
käs, että näkisi lävitseni, jos en todellisuu-
dessa osaisi mitään?

Kun tätä ajatusta hetken miettii, alkaa oma
huijaamistaito muuttua kyseenalaiseksi.
Entä, jos oikeasti sitten osaankin? Voinko
luottaa, että nämä lahjakkaat ihmiset voisi-
vat sittenkin olla oikeassa, ja kun he ovat
luottaneet minuun, minäkin voisin luottaa it-
seeni?

Jos kuka tahansa läheisemme väittäisi, että
ei oikeasti osaa mitään ja muut eivät vain
huomaa sitä, pitäisimme häntä pähkähullu-
na. Silti huijarisyndrooman kourissa olemme
täysin valmiit uskomaan tämän omalla koh-
dallamme! Voisiko tämä oivallus tehdä huijik-
sesta niin naurunalaisen ajatuksen, että se
menettäisi hieman otettaan?

Tämän jakson tehtävänä on tehdä todis-
tusaineistolista, jotta alat hiljalleen tarkas-
tella omaa osaamistasi ja saavutuksiasi
neutraalisti. Kun olet tehnyt ensin jakson
varsinaisen tehtävän – ja todella toivon, että
käytät sen tekemiseen ainakin 15minuuttia –
voit tulla täydentämään harjoitusta lisäteh-
tävällä.

Lisätehtävä

Jakson tehtävänä loit itsellesi todistusai-
neistolistan, jossa olet luetellut ihan kaikki,
mitä olet tähän mennessä tehnyt, osannut
ja saavuttanut. Jotta voit tehdä lisätehtävän,
lista tulisi laittaa yhdelle isolle paperille, sen
vasempaan reunaan ja yksi saavutus per rivi.
Jaa paperi kolmeen sarakkeeseen, joista en-
simmäisessä ovat saavutuksesi.

Käy läpi lista saavutuksistasi ja kirjaa ylös
seuraavaan sarakkeeseen, miten hyvä tuuri,
oikea ajoitus, laajat verkostot eli tuntemasi
ihmiset ja persoonasi on vaikuttanut positii-
visesti menestykseesi. Millaista roolia nämä
näyttelivät saavutuksessasi?

Tämän jälkeen kolmanteen sarakkeeseen li-
sää vielä omat tekosi ja ponnistelusi. Miten
sinä itse hyödynsit hyvää tuuria, verkostoja,
onnellista ajoitusta ja persoonaasi? Mitä teit
itse saavutuksesi eteen? Älä vähättele teh-
tyä työtä, vaan anna itsellesi kiitosta siitä,
ettäolit sinnikäs, aloitteellinen, huolellinen ja
ahkera. Että todella avasit suusi, tartuit tilai-
suuteen, teit mitä pyydettiin tai enemmän-
kin, näit vaivaa ja veit asian loppuun asti.

Katsele listaa ja anna todellisuuden hitaasti
imeytyä. Olet paljon osaavampi, kuin mistä
olet tähänmennessä antanut itsellesi kiitos-
ta.
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Tämä jakso on omistettu erilaisille hoitokei-
noille, työkaluille ja tehtäville, joiden avulla
huijariajatusten ylivaltaa aletaan vähän ker-
rassaan lievittää. Tähän liittyen minulla on
sekä hyviä että huonoja uutisia. Huono uuti-
nen on se, että huijarisyndrooma ei välttä-
mättä koskaan ihan täysin katoa. Hyvä
uutinen on se, että sen vaikutukset voi lä-
hestulkoonminimoida.

Tämän jakson tarkoitus onkin antaa sinulle
työkaluja sekä akuuttien tilanteiden lievittä-
miseen että huijariajatusten pitkäkestoi-
sempaan hoitoon.

Huijis onkuinmatala
hemoglobiini

Tykkään verrata huijarisyndroomaa eli huijis-

ta matalaan hemoglobiiniin eli veren heik-
koon rautapitoisuuteen. Se on ominaisuus,
josta ei koskaan pääse tyystin eroon. Siihen
ei voi ottaa yhtä lääkekuuria ja korjata tilan-
netta pysyvästi. Matalan hemoglobiinin hoi-
taminen vaatii oireiden tunnistamista,
jatkuvaa rautapitoista ruokavaliota ja satun-
naisia rautakuureja, kun oireet pääsevät äi-
tymään erityisen pahoiksi. Se on
hyväksyttävä, sen kanssa on elettävä ja sen
vaikutuksia on hoidettava jatkuvasti.

Tiina Ekman toteaa kirjassaan: ”Toipuva Hui-
jari on vähän kuin toipuva alkoholisti. Huija-
riajattelu on sitkeää lajia, ja moni toipuva
Huijari tekee itsensä kanssa töitä koko lop-
puelämänsä. Huijariajattelusta pääsee kyllä
eroon, mutta se saattaa nostaa päätään uu-
delleen elämän kriisitilanteissa, joissa tarvi-
taan automaattisen nopeaa reagointia.”

7.Huijariajatustenhoito
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Hän itse ajattelee nykyään omista ajatuksis-
taan näin:

”Olen toipuva impostori, sen kanssa elän.
En anna sen hallita elämääni, en anna sen
estää itseäni tekemästä asioita, se ei saa
hallita minua.”

Jotta toipuva huijari voi elää täysipainoista
elämää, on siis olennaista:

1. Tietää, mistä huijarisyndroomassa on
kyse, tunnistaa huijariajatukset ja
hyväksyä, että niitä on.

2. Havahtua huijariajattelun oireisiin ja
vaikutuksiin, kun se yrittää vaikeuttaa
omaa elämää.

3. Hoitaa akuutteja oireita ja vahvistaa
vointia työkaluilla.

4. Ylläpitää huijariresistenssiä pitämällä
huolta itsestä, mielestä ja ympäristöstä,
jossa on.

Koska olemme eläneet huijariajatusten
kanssa vuosikaudet, olemme oppineet toi-
mimaan niistä huolimatta. Välttämättä kaikki
selviytymismekanismit ja toimintatavat eivät
ole parhaita mahdollisia. On mahdollista al-
kaa hiljalleen vaihtaa tehottomia toimintata-
poja parempiin, pitkällä aikavälillä
elämänlaatua parantaviin toimintamalleihin.

Siis olennaisempaa kuin yrittää päästä huija-
riajatuksista kokonaan eroon, on opetella
työstämään niitä silloin, kun ne ilmenevät.

Aloitetaanakuuteista
tilanteista

Mitä tehdä, jos oletmenossa kehityskeskus-
teluun, työhaastatteluun, mietit hakemuk-
sen jättämistä seminaaripuhujaksi tai on
tulossa vaikkapa code review tai retro, ja al-
kaa ahdistaa? Rintaa puristaa ja usko omaan
osaamiseen katoaa saman tien. Epäily ja it-
sekritiikki valtaavat mielen.

Ensiksi olennaistaon tunnistaa
tilanne janimetä seääneen

Puhu itsellesi rauhallisella äänellä: ”Nämä
ovat nyt niitä huijariajatuksia ja minua ahdis-
taa. Minun ei ole pakko tehdä niin kuin aja-
tukset sanovat, nämä eivät ole totta. Minä
osaan enemmän kuin miltä minusta juuri nyt
tuntuu.”

Positiivinen, rauhallinen ja lempeä asian sa-
noittaminen ääneen (josmahdollista) tuo si-
nut hetkeen. Jos on mahdollista puhua
tilanteesta jollekin läheiselle, tee niin.

Keskitymahdollisimmantyynesti
haluttuun lopputulokseen

Huijariajatuksissa ihminen miettii, että ”en
minä riitä tähän” tai ”kuka minä olen sano-
maan” tai ”enhänminä oikeasti osaa” ja ”entä
jos minä paljastun”. Ne kaikki keskittyvät
miettimään, millainen minun pitäisi olla ja
olenko riittävän hyvä.

Näissä hetkissä hyvä työkalu on kääntää
huomio kysymyksestä ”olenko riittävän hyvä”
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kysymykseen ”mitä haluan saada aikaan”. On
vapauttavaa keskittyä päämäärään ja siihen,
mikä oikeasti juuri nyt on tärkeää. Asiaa voi
tarkastella myös näiden kysymysten avulla:

• Miten haluan auttaa tätä asiakasta?
• Mikä on tässä projektissa tärkeää?
• Miten haluan palvella tätä yleisöä?
• Millaiseksi työntekijäksi haluan kehittyä?
• Miksi haluan juuri tähän työpaikkaan,

miksi haluan työskennellä juuri tässä
työssä?

• Miten haluan tämän tilanteenmenevän?
Miten voin päästä sinne?

Keskittyminen lopputulokseen vie katseen
pois siitä, kuka ja millainen sinun pitäisi olla.

Rauhoita itsesi hengityksellä

Viestintäkouluttaja Richard Newmanilla on
parasympaattista hermostoa aktivoiva ja
sympaattista hermostoa rauhoittava hengi-
tysmetodi 5-5-5-2. Idea on se, että ensin
hengitetään viiteen laskien sisään. Sen jäl-
keen pidätetään hengitystä viiteen laskien.
Sen jälkeen hengitetään viiteen laskien ulos
ja pidätetään hengitystä kahteen laskien.
Tätä toistetaan jonkun aikaa.

Yleensä jo muutama kierros rauhoittaa mer-
kittävästi. Käytän itse tätä 5-5-5-2-taktiik-
kaa myös silloin, jos en meinaa saada unta.
Kun ajatukset vilistävät, jo muutama
5-5-5-2-hengitys saa ne asettumaan aloil-
leen. Rauhallinen hengitys viestii aivoille,
että ei hätää, kyllä tästä selvitään.

Pysähtymisharjoitus

Jos sinulla on mahdollista käyttää muutama
minuutti aikaa itsesi rauhoittamiseen, py-
sähtyminenvoi helpottaaoloa. Tämänharjoi-
tuksen Tiina Ekman esittelee kirjassaan
Huijarisyndrooma.Hän kehottaaasettumaan
joko tuoliin istumaan tai selälleen makaa-
maan, sulkemaan silmät ja antamaan hengi-
tyksen kulkea rauhallisesti. Ekman kirjoittaa:

Annahengityksesi kulkea rauhassaomas-
sa tahdissaan, keskity kuuntelemaan
hengitystäsi. Jatka kuuntelua hetken ai-
kaa.

Sanositten itsellesi: Olen tässä, hengitän.
Minun ei tarvitse ollamitään,minun ei tar-
vitse pyrkiä mihinkään. Olen tässä, hengi-
tän. Se riittää.

Jatka samalla tietoista hengitykseesi kes-
kittymistä. Kun huomaat ajatuksiesi vael-
tavan muihin asioihin, totea ajatuksesi ja
sano itsellesi, että palaat siihenmyöhem-
min, ja siirrä lempeästi keskittymisesi ta-
kaisin hengitykseesi.

Pysähtymisharjoituksessa voi antaa itsensä
tuntea ja kuulla ympäristöstä ja kehostasi
tulevia tuntemuksia. Niitä ei tarvitse selittää,
analysoida tai tulkita, ne vain ovat. Muuta-
man minuutin ajan riittää, että vain olet ja
hengität.
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Poseeraakehoosi testosteronia

Amy Cuddy on tutkinut kehonkieltä ja sen
vaikutusta itsetuntoomme ja suoritusky-
kyymme. Hän havaitsi, että niin kutsuttu
power posing eli voimaposeeraus, jossa ih-
minen seisoo tai istuu vahvassa asennossa,
lisää testosteronin ja laskee kortisolin tuo-
tantoa. Testosteroni valmistaa ihmistä suo-
ritukseen ja lisää voimantuntoa. Kortisoli
puolestaan on stressihormoni.

Siksi ennen tärkeitä hetkiä, kun itsetunto
meinaa olla koetuksella ja jännittää, on tär-
keää kiinnittää huomiota kehon asentoon.
Nosta leuka ylös, avaa rintakehä, vedä olka-
päät taakse. Ota kädet pois puuskasta ja ja-
lat rististä, avaa koko olemus. Mitä
isommaksi itsesi teet, sitä suurempi vaikutus
asennolla on. Jotkut vievät tämän äärimmil-
leen menemällä hetkeksi vessakoppiin sei-
somaan jalat harallaan ja kädet auki.
Maltillisemmallakin voimaposeerauksella on
positiivisia vaikutuksia. Siksi itsekin seison
lavan takana tai sivussa avoimessa asennos-
sa ennen yleisön eteen kipuamista.

Pitkäkestoisemmat
hoito-ohjeet

Tärkeää on löytää keinot, joilla huijariajatuk-
set saa pysymään loitommalla pidempiä ai-
koja ja tulemaan takaisin lievempinä.Matalaa
hemoglobiinia hoidetaan rautapitoisella ruo-
kavaliolla ja välillä raudansaantia tehoste-
taan rautakuurilla. Huijariajatuksiin sen
sijaan auttaa myönteinen minäpuhe, itse-

tuntemus ja haitallisten toimintatapojen
lempeä korjaaminen.

Myönteinenminäpuhe ja
zeronamecallingpolicy

Oma sisäinen kriitikkomme on tarpeettoman
kriittinen ja suorastaan julma. Kun alat piestä
itseäsi henkisesti pienimmästäkin virheestä
tai kun kerrot itsellesi lukuisin eri sanakään-
tein,miksi et kelpaa tai ole riittävänhyvä, olisi
erittäin hyvä yrittää saada tämä sisäinen
puhe katki. Sinun ei tarvitse kuunnella tuol-
laista puhetta keneltäkään – ei edes itseltä-
si!

Omaksu Brené Brownin zero namecalling
policy eli nimittelykielto. Brown kehottaa jo-
kaista perhettä, työyhteisöä ja harrastuspo-
rukkaa omaksumaan säännön, että ketään ei
saa nimitellä. Tämä sääntö koskee myös ih-
mistä itseään. Jos joku alkaa sättiä itseään,
että ”äh, olen niin laiska/tyhmä/idiootti/huo-
no”, läheisillä on oikeus puuttua siihen ja sa-
noa, että ”älä nimittele itseäsi”. Ennen pitkää
ihminen alkaa saada myös itsensä kiinni ni-
mittelystä ja hiljalleen se loppuu.

Luemyös Ronnie Grandellin Irti itsekritii-
kistä: https://www.tammi.fi/kirja/ronnie-
grandell/irti-itsekritiikista/9789513197988

Suosittelen lisäksi kuunneltavaksi Brené
BrowninThePowerofVulnerability -luento-
sarjaa: https://www.amazon.com/dp/
1604078588

https://www.tammi.fi/kirja/ronnie-grandell/irti-itsekritiikista/9789513197988
https://www.tammi.fi/kirja/ronnie-grandell/irti-itsekritiikista/9789513197988
https://www.amazon.com/dp/1604078588
https://www.amazon.com/dp/1604078588
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Kehujenvastaanottaminen

Opettele ensin pelkästään ottamaan vas-
taan positiivista palautetta. Kun joku kehuu,
sano kiitos. Älä vähättele, selittele tai yritä
mitätöidä kuulemaasi. Yksinkertainen ”kiitos”
riittää. Jos rohkenet, katso kehujaa silmiin ja
hymyile.

Seuraava askel on opetella luottamaan pa-
lautteenantajan arvostelukykyyn. Kun saat
positiivisen palautteen, lisää se todistusai-
neistolistaasi. Seon jälleen yksi osoitus siitä,
että olet tehnyt hyvää työtä.

Kun luotat palautteenantajan arvosteluky-
kyyn, voit myös jatkaa vastausta esimerkiksi
sanoen:

• Kiitos, olen itsekin tosi tyytyväinen tähän
työhön.

• Kiitos, tämä projekti oli minulle tärkeä.
• Kiitos, tuntuu kivalta, kun sanot noin.
• Kiitos, palautteesi onminulle arvokasta.

Yli- tai alisuorituskierteen
katkaiseminen

Ensimmäisessä jaksossa käsiteltiin kahta
vaihtoehtoista huijariajattelijan toimintamal-
lia. Toinen ahdistuu haasteen edessä ja ryh-
tyy yltiöpäiseen suoritukseen, viilaa ja
hinkkaa työtään viimeiseen asti, eikä päästä
sitä käsistään ennen kuin se on täydellinen.
Toinen ahdistuu haasteen edessä ja vit-
kuttelee toimeen tarttumista viimeiseen il-
taan asti tilannetta venyttäen, jolloin jäljellä

ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä hillitön
viimeisen hetken spurtti.

Pohdi omaa toimintatapaasi. Kumpaan ryh-
mään kuulut: Oletko ylihinkkaaja? Vai viimei-
sen illan spurttaaja? Vai kenties itsellesi
aivan liikaa töitä haaliva viimetipan suoritta-
ja?

Ota toimintatapasi puheeksi kollegan, tii-
minvetäjän tai esimiehen kanssa. Jos olet
yksinyrittäjä, etsi itsellesimentori tai vertais-
yrittäjä. Jos olet opiskelija, etsi itsellesi opin-
toryhmä tai tuutori. Jos olet työnhakija, ota
rinnallesi ystävä tai perheenjäsen. Käy tur-
vallisen ihmisen kanssa läpi, miten voit ke-
hittää toimintaasi.

Ylisuorittaja (eli liikaa hinkkaava)

Jotta voit kehittää tätä toimintamallia, tarvit-
set apua senmäärittelemiseen,mikä onhyvä
suoritus. Pyri selvittämään, millainen loppu-
tulos riittää. Käy läpi työtehtävät tai projektit
ja selvitä, mikä on korkean prioriteetin työ,
mikä matalan. Aseta itsellesi minimivaati-
mukset, joihin pääseminen riittää – mutta
myös maksimiraja, jonka jälkeen hinkkaami-
nen täytyy lopettaa (olipa se tuntimäärä, ri-
vimäärä, päivämäärä tai jokin muu raja).

Kerro kollegoille tai muulle vertaisjoukolle,
että sinulla on taipumusta viilata liikaa. Kerro
edes jollekin läheiselle, että: ”Minulla on hui-
jariajatuksia ja siksi taipumusta perfektionis-
miin. Opettelen vasta hyväksymään, ettei
kaiken tarvitse aina olla täydellistä, ja tarvit-
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sen siihen tukea.” Hinkkaamisen järkeistä-
mistä auttaa sekin, että asettaa itselleen
selkeät tavoitteet: ”Mikä on tavoitteeni tä-
nään / tällä viikolla?”

Alisuorittaja (eli viimetinkaan jättäjä)

Viimetipassa toimiva tarvitsee projektien
pilkkomista pienempiin paloihin ja välideadli-
neja. Viimetinkaan jättäjälle olennaista on
kertoa vertaisjoukolle (kollegat, opintoryh-
mä, perhe), mitä aikoo tehdä milloinkin. Täl-
lainen julkinen tilivelvollisuus patistaa
tarttumaan toimeen ajoissa. Mahdottomalta
tuntuvaan työhön tarttuminen helpottuu,
kun työvaiheet on suunniteltu ensin sopivan
kokoisiksi paloiksi.

Jälleen asian tunnustaminen ääneen auttaa.
Esimiehen, tiiminvetäjän, tuutorin, mentorin
tai ohjaavan opettajan avulla lähdetään pilk-
komaan työmääriä ja hakemaan pieniä on-
nistumisia. Aloittamisen taustalla on usein
lamaannuttava pelko epäonnistumisesta.
Myös sen sanoittaminen ääneen lievittää
pelkoamerkittävästi.

Yli-alisuorittaja (eli potentiaalinen uupu-
ja)

Jos olet haalinut itsellesi loputtoman kasan
työtä, jotta et ehdi tehdä mitään kunnolla,
vähennä. Vähennä. Vähennä. Sinunon tärkeä
opetella määrittelemään realistisesti, mikä
riittää. Ota avuksi esimerkiksi työnantaja tai
työnohjaaja. On tärkeämpää tehdä vähän
hyvin kuin paljon huonosti. Opettele hyväk-

symään, että pienempikin työmäärä riittää.
Se on helpommin sanottu kuin tehty ja olen
itsekin sen kanssa vielä kesken. Silti jostain
kannattaa aloittaa.

Kaikissa näissä tapauksissa on tärkeää, että
et ruoski itseäsi, syytä itseäsi tai ole itsellesi
julma. Et ole rikki, vaikka toimitkin näin. Sinul-
la on vain huijariajattelusta johtuva haitalli-
nen toimintamalli, josta haluat nyt eroon.
Muutos on hidas ja tarvitset siihen todennä-
köisesti apua läheisiltäsi. Rohkene siis ottaa
asia puheeksi.

Opettele tunnistamaan tunteesi ja
ajattelusi

Tiina Ekman esittelee kirjassaan harjoituk-
sen tunteiden ja ajattelun muutosta varten.
Semenee näin:

1. Kirjoita muistin kokemus, joka herättää
sinussa vaikeita tunteita.

2. Luettele kaikki ajatukset, jotka
tilanteesta kumpuavat. Käy ne läpi yksi
kerrallaan ja mieti, ovatko ne järkeviä.
Pohdi, millaista uskomusta ne
ajatuksissasi edustavat. Pyri
suhtautumaan ajatuksiin pelkkinä
ajatuksina, ei elämää suurempina
totuuksina.

Esimerkiksi: Minua on kohdeltu väärin <>
Ajattelen tällä hetkellä, että silloin minua
kohdeltiin väärin.
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3. Kirjoita muistiin kaikki tunteet, jotka
tilanteesta heräsivät tai heräävät nyt
sitä ajatellessasi. Pyri yhdistämään
tunteet ajatuksiisi.

Esimerkiksi: Olen todella vihainen, koska
ajattelen, ettäminua ei saa kohdella
väärin eikä ketään saa!

4. Kirjoita itsellesi kaikki kehon reaktiot,
jotka huomaat tunteiden ja ajatusten
yhteydessä.

Esimerkiksi: Kun olen todella vihainen,
kurkkuani kuristaa ja vatsassani tuntuu
olevan kivi.

5. Tunnista tarpeet, joita sinulla on
tilanteen suhteen, ja mieti, miten saisit
ne tyydytettyä.

Esimerkiksi: Jonkun pitäisi kuunnella
minun kantani asiasta, jotta tilanne olisi
oikeudenmukainen. Pyydän N.N.:ää
kuuntelemaanminua.

Aamusivut auttavat näkemään
ajatukset

Monesti ajatuksemme jäävät kiertämään ke-
hää. Yksi tapa kehittää ajattelua ja hillitä ke-
hämäisiä ajatusloukkoja on kirjoittaa niin
sanottuja aamusivuja. Aamusivujen ajatus
on se, että heti aamulla herättyä kirjoitetaan
muutama arkki, noin kolme liuskaa mitä ta-

hansa, mitä mieleen juolahtaa. Sivut voi sa-
man tien vaikka polttaa, repiä tai muuten hä-
vittää.

Olennaista on olla sensuroimatta omaa
ajatteluaan. Koska tekstiin ei ole aikomuspa-
lata koskaan enää, se voi olla mitä tahansa
ajatuksenvirtaa. Aamusivut auttavat siirtä-
mään vaivaavat ajatukset mielestä paperille,
jolloin niiden valta pienenee. Aamusivuilla on
myös pari potentiaalista,mukavaa sivuvaiku-
tusta: ensinnäkin saatat alkaamuistaa unesi
paremmin ja toisekseen luovuutesi saattaa
lisääntyä.

Mitä minä haluan?

Yksi vaikeimpia ja tärkeimpiä kysymyksiä on
se, mitäminä haluan:

• Mitäminä haluan nyt?
• Mitäminä haluan tältä päivältä?
• Mitäminä haluan tältä viikolta?
• Mitäminä haluan elämässäni ylipäätään?
• Mitäminä haluan saavuttaa?
• Mitäminä haluan tehdä?
• Mitäminä haluan osata?

Keskitymme välillä aivan liikaa siihen, mitä
meidän pitäisi tehdä tai keitä meidän pitäisi
olla, ja kadotamme yhteyteen siihen, mikä
meille itsellemme on tärkeää ja minkä puo-
lesta haluamme tehdä töitä. Keskittymällä
kysymykseen ”mitäminä haluan tämän asian
suhteen ja kuinka voin sen saavuttaa?” an-
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namme alitajunnallemme mahdollisuuden
luoviin ja innostaviin ratkaisuihin.

Ota itsellesi hetki, istu alas paperin ja kynän
kanssa ja pohdi ihan tosissasi: mitä sinä ha-
luat?

LuemyösChristopher Averyn kirja The
Responsibility Process:
https://www.amazon.com/dp/B01LYB6QV1/

Tee oma opintosuunnitelmasi

Jos sinusta tuntuu siltä, ettet osaa tarpeek-
si, voit myös aktiivisesti ottaa tilanteen hal-
tuun. Saattaa nimittäin olla, että sinulta
oikeastikin puuttuu joitain taitoja tai tietoja.
Se ei tarkoita sitä, ettet osaisi mitään tai että
olisit huijannut kaikkia tähän asti. Se tar-
koittaa vain sitä, että tullaksesi vieläkin pa-
remmaksi ammattilaiseksi, kehität itse
aktiivisesti omaa osaamistasi.

Tee lista erilaisista taidoista, teknologioista,
metodeista ja osaamisalueista, jotka sinun
omasta mielestäsi tulisi hallita työssäsi. Tar-
kista listan paikkansapitävyys vanhemman

kollegan tai esimiehen kanssa. Tai kysy sel-
laiselta ihmiseltä, jonka osaamista ihailet,
mitä hän on opiskellut ja osaa.

Tee sen jälkeen itsearvio näistä keräämistäsi
tiedoista ja taidoista: mitkä alueet osaat jo
hyvin ja missä on vielä lisää opittavaa. Kysy
toinenmielipide kollegalta, tiiminvetäjältä tai
pomoltasi. Saattaa olla, että luulet tarvitse-
vasi osaamista jollain alueella, joka kollegoi-
desi mielestä on sinulla jo riittävän hyvin
hallussa. Muista, että kaikki osa-alueet eivät
ansaitse 100 % työpanostasi. Voit myös eri-
koistua eri osa-alueeseen, kuin minkä kolle-
gasi hallitsee.

Keskustele työnantajan kanssa, millä aika-
taululla ja keinoilla aiot, voit ja haluaisit ker-
ryttää lisää osaamista. Arvioikaa yhdessä,
mikä on paras tapa opetella haluttu taito tai
osaamisalue. Se voi olla kurssi, tutkinto, kou-
lutus, kirja, itseopiskelu, parikoodaus, kolle-
gan opetustuokio, työrotaatio tai jokin ihan
muu! Keskustelkaa myös, mistä tiedät osaa-
vasi kyseisen asian. Oppiminen ja opetelta-
vien asioiden määrä ei koskaan lopu. Siksi on
olennaista tietää, mikä tällä erää riittää.

https://www.amazon.com/dp/B01LYB6QV1/
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TL;DR-henkisesti vastaus on: Kyllä, voit
auttaamuita ja se auttaa sinuakin!

Nyt tiedät – tai osaat ainakin arvella – kuinka
moni ihminen ympärilläsi kärsiimyöshuijaria-
jatuksista. Kun sitä hetken oikein tosissaan
pohtii, alkaa tuntua suorastaan järjettömäl-
tä, ettei tästä asiasta puhuta enempää. On-
neksi on kolme melko yksinkertaista keinoa,
joilla voit olla yksi niistä, jotka muuttavat ti-
lannetta parempaan suuntaan.

Tässä jaksossa opit

1. Miten voit olla mallinamuille ja auttaa
muita

2. Miten kohtaat toisen huijariajatuksista
kärsivän

3. Miten kiinnität huomiota työyhteisöön ja
ympäristöön

8.Voinkoauttaamuita?
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1.Näytämallia, oleesimerkkinä

Pelkästään jo se, että olet käynyt tämän
kurssin loppuun saakka, on merkittävä teko.
Se on lisännyt ymmärrystäsi ja antanut si-
nulle sanastoa ja tietoa käydä aiheesta kes-
kustelua. Olet oppinut tunnistamaan
huijariajatuksia itsessäsi ja ennen pitkää alat
tunnistaa niitä myösmuissa.

Toivonmyös, että sinulla on rohkeutta puhua
omista huijariajatuksistasi ääneen. Se vä-
hentää stigmaa aiheen ympärillä – ja saattaa
olla ensimmäinen kerta, kun joku kuulee koko
asiasta! Ehkä kollegasi, niin kuin minäkin ai-
kanaan, on vain vuosikaudet itsekseen ih-
metellyt, että miten kaikki muut osaavat ja
pystyvät ja itse olen paniikissa, enkä riitä mi-
hinkään.

Puhumalla omista kokemuksistasi voit olla se
ihminen, joka tuo kollegasi kokemuksille
vaihtoehtoisen selityksen. Kun ilmiö, tunteet
ja kokemukset saavat nimen, ne muuttuvat
helpommiksi käsitellä.

Jos huijarisyndroomasta puhuminen tuntuu
vaikealta, on muitakin tapoja toimia hyvänä
esimerkkinä. Olisi ensiarvoisen tärkeää, että
ihmiset uskaltaisivat kysyä apua, pyytää
neuvoa ja kertoa, kun eivät osaa. Se alkaisi
hiljalleen kääntää sankarikoodari-myyttiä
realistisempaan suuntaan.

Tiedän, että avun pyytäminen ja osaamatto-
muuden näyttäminen on paitsi teknisellä
alalla etenkin huijariajattelijalle aivan kam-
mottavan vaikea tehtävä. Siinähän paljastui-

si, etten olekaan täydellinen, etten tiedä-
kään kaikkea!

Tiedänmyös, että alan foorumeilla ja kanavil-
la saatetaan irviä, jos jonkun mielestä esi-
tetty kysymys ei ole täydellinen tai riittävän
haastava. Näin kynnys kysyä nousee kor-
keaksi ja ihmiset käyttävät todella paljon ai-
kaa kysymyksen muotoiluun, jotta siihen
saisi vastauksen, eikä paheksuntaa. Siksi
kannustan harjoittelemaan kysymistä vähän
kerrallaan ja ensin turvallisissa ympäristöis-
sä.

Yksi IT-alalla epävarmuutta ja osaa-
mattomuutta kylvävä piirre on jatkuva
jargon, eli muuttuva ja vaikeaselkoinen
sanasto. Kun kyselin Koodarikuiskaajan
Slack-yhteisössä,mitä termejä ihmiset
joutuvat googlaamaan kesken palave-
rin tai sen jälkeen, sain roppakaupalla
”tosi paljon kaikkee” -vastauksia. Tytti
Karankan vastaus oli rohkea:

”Vaikka ja mitä, jatkuvasti ja koko ajan.
Toki pyrin siihen, että kysyn aina mie-
luummin, jos ei saman tein onnistu, niin
jälkikäteen niin, ettämuitakin on kuule-
massa.Mitä enemmän näitä nostetaan
esille, sen parempi kaikille – itsekin
aika-ajoin sorrun jargoneilemaan ja on
vaan hyvä, jos joku palauttaamut taka-
sin kuulijajoukon taajuudelle.”

Ole kuin Tytti!
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Mutta jos kuitenkin käy niin, että rohkaistut
kysymään tai pyytämään apua ja saat kimp-
puusi jonkun irvileuan, joka tulee arvostele-
maan kysymystäsi, niin muista tämä:
Ihminen tuomitsee toisia vain sellaisissa
asioissa, joiden suhteen hän on itse pelokas
ja epävarma. Brené Brownin mukaan tuomit-
semisen funktio on saada hetken aikaa tun-
tea ylemmyydentunnetta sellaisella osa-
alueella, jossa ihminen ei tunne oloaan var-
maksi.

Kiinnitä huomiota ihmisiin, jotka ovat työs-
sään todella hyviä ja itsevarmoja. He eivät
juuri koskaan irvaile, leveile tai hauku niitä,
jotka eivät ole vielä yhtä pitkällä. Eli jos joku
tulee tuomitsemaan sinut siitä, että rohkenit
kysyä, muista aina, että kyseinen ihminen on
itse samasta asiasta epävarma. Nälvimällä
sinua hän yrittää hetken tuntea paremmuu-
dentuntoa ja saada omaan tuskaansa helpo-
tusta. Hänet voi jättää täysin omaan
arvoonsa. It is not the critic who counts!

2.Ota tosissaan jakohtaa
ihminen ihmisenä

Toinen ja ehkä tärkein asiamuidenhuijariaja-
tusten lievittämisessä on opetella kohtaa-
maan ihminen ja ottaa hänen kokemuksensa
tosissaan. Kuten sanottu, yksi huijista hel-
pottava tekijä on siitä puhuminen, sen sa-
noittaminen ääneen. Ongelmana on
kuitenkin se, ettävälillä emmetule kohdatuk-
si tämän tunnustuksen kanssa.

Henkilö A kertoo henkilölle B pelkäävänsä,
ettei osaa, kärsivänsä huijarisyndroomasta
tai tuntevansa, ettei riitä. Henkilö B tuntee
epämukavaa oloa henkilön A tuskasta ja
yrittää lohduttaa, helpottaa hänen oloaan ja
kääntää tilanteen hyväksi. Usein henkilö B
päätyy vakuuttelemaan henkilöä A sanoen
”kyllähän sä oikeasti osaat” tai ”älä ole noin
ankara itsellesi, hyvinhän sä pärjäät” tai ”niin
mutta tämänkin homman sä hoidit ihan hy-
vin”.

B:n tarkoitus on hyvä. Hän vain tulee tahto-
mattaan mitätöineeksi ja väheksyneeksi A:n
kokemuksen. Sensijaan, ettäAajattelisi, että
”no katos kepponen, minähän osaan tämän
homman” useimmiten huijariajattelijan
(omasta mielestään) looginen johtopäätös
on, että ”ei hemmetti, tuotakinminä olen hui-
jannut!”. Lopulta A:lle jää vain entistä pahem-
pi mieli.

Tämä on kovin inhimillistä ja tyypillistä, sillä
mehaluaisimme korjata kärsivän ihmisen on-
gelmat. Tuntuu hyvältä idealta yrittää va-
kuuttaa ja saada toinen näkemään, ettei
hänen ajatuksissaan ole perää. Valitettavasti
se ei vain toimi.

Tiina Ekman neuvoo Psykopodiaa-podcas-
tissa, että hyvä tapa on pysähtyä vain kuun-
telemaan asiasta ääneen puhuvaa ihmistä.
Tärkeintä on olla läsnä ja kuunnella, vaikka
tekisikin mieli korjata ongelma saman tien.
Toista voi auttaa prosessoimaan kokemus-
taan kysymällä:
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• Mikä saa sinut ajattelemaan noin?
• Mistä toi ajatus syntyy?
• Miksi sinusta tuntuu siltä, ettet osaa

tarpeeksi?
• Mitäminä voisin tehdä auttaakseni

sinua?

Jos haluaamyötäelää tai lievittää toisen tus-
kaa, voi myös sanoa:

• Toi on varmaan rankkaa, että jatkuvasti
tuntuu siltä, ettei osaa tarpeeksi?

• Tiiätkömitä…musta tuntuu ihan tolta
samalta välillä!

Jälkimmäisen lauseen kanssa täytyy kuiten-
kin olla tarkkana, ettei kaappaa tarinaa itsel-
leen ja ala kertoaomista kokemuksistaan. Voi
kertoa, että kokee itsekin välillä samoin,
mutta sen jälkeen on taas tärkeää kuunnella,
miten toinen siihen reagoi ja mitä ajatuksia
se hänessä herättää.

Kollegoilla ja esimiehillä on tärkeä rooli huija-
riajatuksista kärsivän kollegan hyväksymi-
sessä. Tärkeintä on uskoa, kun kollega
kertoo tuntemuksistaan, vaikka ne olisivat
ulkopuolisen silmään aivan järjettömiä. Kun
mieleen hiipii kysymys, että ”miten TUOLLA
nyt muka on huijarisyndrooma”, niin vastaus
on, että ihan samalla tavalla kuin sinullakin. Ei
siinämitään järkeä ole, niin vain on.

Siis jos joku uskaltaa kertoa sinulle tunteis-
taan ja ajatuksistaan, kuuntele. Älä yritä kor-
jata, neuvoa tai parantaa toista – riittää, että
olet läsnä, otat tosissaan ja kuuntelet ym-
märtävästi.

3.Otaaihepuheeksi
työpaikallasi

On monta pientä asiaa, joilla voi edistää tur-
vallista työkulttuuria. Sellaista, joka lievittää
huijariajatuksia, eikä lietso niitä. Niitä ovat
esimerkiksi:

• Zero namecalling policy
• Retrot ja tunneretrot
• #juhlamoka ja muut virheitä sallivat

keskustelut
• Yhdessä oppiminen, oppimisesta

puhuminen
• Työpaikkailmoitusten järkeistäminen

Zeronamecallingpolicy

Nimittelykielto esiteltiin jo edellisessä jak-
sossa, mutta kerrataan vielä. Brené Brownin
zero namecalling policyn idea on se, että kit-
ketään yhteisöistä nimittely – kohdistuipa se
itseen taimuihin. Tässä tärkeää on huomata,
että työkulttuurissa ei saisi nimitellä yhtään
ketään, siis ei tyhmää kollegaa, rasittavaa
asiakasta, limaista myyjää, ahnetta pomoa
tai kieroa kilpailijaa.

Vaikka ”me vastaan ne” on voimakas tiimi-
hengen kasvattaja ja luo yhteenkuuluvuutta,
se kääntyy lopulta itseään vastaan. Negatii-
vinen kommentointi ruokkii negatiivista ilma-
piiriä. Nimittely saa myös nimittelijät
miettimään, mitähän heidän oman selkänsä
takana mahdetaan puhua. Kunnioitus tulisi
aina säilyttää, vaikka olisikin toisen teoista ja
käytöksestä eri mieltä.
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Retrot ja tunneretrot

Työpaikoilla olisi hyvä olla viestintäkäytäntö-
jä, joissa puretaan lempeästi ja oppimisen
kautta virheitä ja epäonnistumisia. Retros-
pektiivit eli retrot, etenkin tunneretrot, ovat
tähän hyviä tapahtumia. Menneen aikajak-
son tarkastelu yhdessä tiimin kesken auttaa
oppimaan virheistä ilman, että ketään osoi-
tellaan sormella tai että etsitään syyllisiä. Se
myös puhdistaa ilmapiiriä ja energisoi uu-
teen jaksoon.

Lue lisää tunneretroista Koodarikuiskaajan
blogista: https://koodarikuiskaaja.fi/blogi/
vieraskyna-tunneretro-arvokas-lisa-tiimin-
tyokalupakkiin/

#juhlamoka

Mokien, virheiden ja kömmähdysten kerto-
minen hyväksyvässä ilmapiirissä purkaa san-
karikoodarimyyttiä. Jokainen mokaa ja ellei
virheitä sallita, niitä aletaan piilottaa. Kuiten-
kin virheiden tunnustaminen ja korjaaminen
olisi lopputuloksen kannalta paljon hedel-
mällisempää. Siksi olisi tärkeää kannustaa
ihmisiä kertomaan omista virheistään, mitä
niistä on opittu tai miten ne on korjattu.

Yhdessäoppiminen

Oppiminen ei nykymaailmassa lopu. Jaksos-
sa neljä, jossa käsiteltiin kompetenssinmää-
ritelmiä, kehotin luomaan työyhteisöllesi
#TIL-kanavan tai jonkun muun foorumin,
jossa omaa oppimista voi jakaamuillekin. Yh-
dessä uuden asian opettelu vahvistaa paitsi

oppimista ja yhteenkuuluvuutta myös koke-
musta siitä, että aina voi oppia jotain, eikä
kukaan ole valmis.

Työpaikkailmoitukset

Olisiko teidän työpaikkanne yksi niistä, joi-
hon haetaan työntekijöitä realistisella työ-
paikkailmoituksella? Olisitko sinä se rohkea,
joka menee kertomaan rekrytiimille / HR-
osastolle / markkinoinnille / esimiehelle, mi-
ten työpaikkailmoituksia voisi kehittää järke-
vämpään suuntaan? Tehdään yhdessä
voitavamme, että superninjayksisarvisten
etsiminen loppuu ja työhön haetaan ihmistä.

Kerromuillekäyneesi
tämänkurssin

Erityisen hyödyllistä sekä sinulle että kolle-
goillesi on se, jos uskallat kertoa käyväsi tätä
kurssia ja mitä olet tästä oppinut. Mikään ei
ole yhtä tehokas tapa oppia kuin opettaa op-
pimansa muille. Kun kerrot edes yhdelle kol-
legalle jonkun yhden asian, joka oli
mielestäsi mielenkiintoinen, se juurtuu pa-
remmin muistiisi. Opettamalla edes hitusen
toista tulet jäsennelleeksi omaa ymmärrys-
täsi aiheesta, kertaat, tarkistat ehkä jonkun
faktan ja siten osaamisesi syvenee.

Ajattele, jos voit helpottaa yhdenkin kollegan
huijarikokemuksia, saada hänet ymmärtä-
mään itseään paremmin ja lieventää hänen
ahdistustaan? Se on todellakin sen arvoista!

Siis kerro ja opeta. <3

https://koodarikuiskaaja.fi/blogi/vieraskyna-tunneretro-arvokas-lisa-tiimin-tyokalupakkiin/ 
https://koodarikuiskaaja.fi/blogi/vieraskyna-tunneretro-arvokas-lisa-tiimin-tyokalupakkiin/ 
https://koodarikuiskaaja.fi/blogi/vieraskyna-tunneretro-arvokas-lisa-tiimin-tyokalupakkiin/ 
https://koodarikuiskaaja.fi/blogi/vieraskyna-tunneretro-arvokas-lisa-tiimin-tyokalupakkiin/ 
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Asetin kurssin alussa yhdeksi tavoitteeksi
saada sinut käymään kurssi loppuun saakka
ja täällä sitä nyt ollaan! Toiseksi asetin kurs-
sille kolme oppimistavoitetta.

1. Ensimmäiseksi halusin opettaa, ettet ole
ajatuksinesi yksin, vaanmeitä onmonta.
Et ole rikki tai viallinen, vain ihminen.

2. Toiseksi halusin opettaa, mistä tässä
ilmiössä on kyse. Tavoitteeni oli antaa
niin paljon tietoa huijariajatusten eri
puolista, että oppisit tunnistamaan ne
itsessäsi.

3. Kolmanneksi tavoitteeni on ollut antaa
sinulle tehtäviä, työkaluja ja keinoja
käsitellä huijariajatuksiasi. Yritin antaa
niitä paljon, jotta löytäisit itsellesi niiden
joukosta sopivimmat.

Tässä siis oppimistavoitteista kolmen mi-
nuutin pikakertaus:

Etoleyksin, etkä rikki

• Huijari-ilmiön löysivät psykologit Clance &
Imes vuonna 1978.

• Siitä kärsii noin 70% ihmisistä elämänsä
jossain vaiheessa.

• Kyseessä ei ole syndrooma, vaan
ihmiseen juurtunut tapa ajatella. Tiina
Ekman puhuu kirjassaan
Huijarisyndrooma huijariajattelusta.

• IT-ala on nopeasti muuttuva ja luova ala,
mikä ylläpitää huijariajatuksia. Niitä
synnyttävät myös työpaikkailmoitusten

Lopuksi
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epärealistiset hakemusvaatimukset sekä
superninjakoodarimyytit.

• Jos olet nainen IT-alalla tai edustat
muuta vähemmistöä, olet erityisen altis
kokemaan olosi huijariksi.

• Huijariajatusten juuret ovat
lapsuudenkokemuksissa. Perheen ja
opettajien antamat roolit ovat voineet
vaikuttaa huijariajatusten syntyyn.

• Lapsuuden jälkeen olet pyrkinyt
hallitsemaan enemmän tai vähemmän
ahdistavia huijariajatuksia erilaisilla (ei
välttämättä parhailla mahdollisilla)
toimintamalleilla.

Huijariajatustenvaikutuksia ja
ilmenemismuotoja

• Huijariajattelu saattaa aiheuttaa
työnarkomaniaa, korostunutta
vaatimattomuutta, voimakasta arvioinnin
ja epäonnistumisen pelkoa ja jopa
ahdistusta, masennusta ja paniikkia.

• Huijariksi itsensä kokeva on taipuvainen
joko yliviilaamaan tai vitkuttelemaan työn
aloittamista.

• Huijariksi itsensämieltävä on itseään
kohtaan erittäin kriittinen ja vaativa.

• Huijariajattelijalla on vääristynyt
kompetenssin käsitys ja hän kokee, että
hänen kuuluisi olla perfektionisti,

luonnonlahjakkuus, ekspertti,
yksilösuorittaja tai superihminen.

• Jokainen huijari kokee olevansa ainoa
oikea huijari ja onmestari selittämään
omanmenestyksensä itsestä
riippumattomilla syillä.

Työkaluja jakeinoja lievittää
huijariajatuksia

• Lista oikeuksista, jotka on hyvä omaksua

• Oman identiteetin lunastaminen

• Todistusaineistolista omasta
osaamisesta

• 5-5-5-2-hengitys ja power posing

• Tilanteen tunnistaminen ja
sanoittaminen rauhallisesti

• Päämäärään ja lopputulokseen
keskittyminen

• Myönteinenminäpuhe ja itsekritiikin
hillitseminen

• Pysähtyminen, kirjoittaminen

• Oman opintosuunnitelman rakentaminen

• Yli- tai alisuorittamiskierteen
katkaiseminen

• Muiden auttaminen
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Entäs sitte?

Kuten aina kun pääsee jonkun asian lop-
puun, herää kysymys, että mitänytsitten?
Miten tästä eteenpäin? Ensimmäinen ja tär-
kein asia on jatkaa harjoitusten tekemistä
säännöllisesti. Koska huijariajatukset ovat
sitkeitä, sinun täytyy olla sitkeämpi. Pidä
huolta myönteisestä minäpuheesta, har-
joittele pyytämään apua, opettele riittämään
itse itsellesi, hyväksy kehut ja kiitokset.

Palaa niihin kurssin kohtiin, jotka erityisesti
puhuttelivat sinua. Jari Sarasvuo hokee
usein, että ”ei aina uutta, vaan uudestaan”.
Ohje on hyvä, sillä meillä on tapana unohtaa
aika paljon oppimastamme. Siksi kertaami-
nen vahvistaa oppimista. Usein opimme toi-
sella kerralla eri asioita ensimmäiseen
kertaan verrattuna.

Jos teit osan sisällöistä hutiloiden, palaa an-
tamaan niille enemmän huomiota. Edelleen
kehotan sinua opettamaan oppimaasi myös
muille.

Tiedonjanoon helpotusta saa seuraavasta
osiosta, johon on koottu kurssin kaikki läh-
teet ja lisälukemisto. Sieltä löytyy vähän joka
osa-alueeseen lisää tutkittavaa. Erityisesti
suosittelen lukemaan Valerie Youngin kirjan
The Secret Thoughts of Successful Women
(sukupuoleen katsomatta) sekä Tiina Ekma-
nin kirjan Huijarisyndrooma.

Tule myös Koodarikuiskaajan Slack-yhtei-
söön. Siellä voit kysyä asioita turvallisessa
ympäristössä, saada vertaistukeamuilta toi-
puvilta huijareilta ja oppia lisää. Löydät linkin
osoitteesta koodarikuiskaaja.fi/slack

Kiitos, kun annoit kurssille aikaasi ja energi-
aasi. On ollut ilo saada opettaa tämä sisältö
sinulle. Voit aina lähettää palautetta, kysy-
myksiä tai kommentteja osoitteeseen
elisa@koodarikuiskaaja.fi

Kiitos ja nähdään taas!

https://koodarikuiskaaja.fi/slack
https://koodarikuiskaaja.fi/slack
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Huijari-ilmiötesti, Clance IPScale

Queena Hoangin artikkelin lopusta löytyvät kysymykset:
https://scholarworks.uvm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1058&context=tvc

Klikattava versio: http://impostortest.nickol.as/

Kirjat

Tiina Ekman: Huijarisyndrooma –miksi en usko itseeni (vaikka olen oikeasti hyvä)
https://www.minervakustannus.fi/kirjat/kirja.php?kirja=1326

Valerie Young: The Secret Thoughts of Successful Women –Why Capable People Suffer from
the Impostor Syndrome and How to Thrive in Spite of It
https://impostorsyndrome.com/book/overview/

Christopher Avery: The Responsibility Process
https://www.amazon.com/dp/B01LYB6QV1/

Lähteet ja lukemisto

https://scholarworks.uvm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1058&context=tvc
http://impostortest.nickol.as/
https://www.minervakustannus.fi/kirjat/kirja.php?kirja=1326
https://impostorsyndrome.com/book/overview/
https://www.amazon.com/dp/B01LYB6QV1/
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Brené Brown: Gifts of Imperfection
https://www.amazon.com/dp/159285849X

James Clear: Atomic Habits
https://jamesclear.com/atomic-habits

Rob Conery: The Imposter’s Handbook
https://bigmachine.io/products/the-imposters-handbook/

Amy Cuddy: Presence
https://www.amazon.com/dp/B00U6DNZK8/

Carol Dweck: Mindset – The New Psychology of Success
https://www.amazon.com/dp/0345472322

Ronnie Grandell: Irti itsekritiikistä
https://www.tammi.fi/kirja/ronnie-grandell/irti-itsekritiikista/9789513197988

Richard Newman: YouWere Born to Speak
https://www.amazon.com/dp/191645920X

Oskari Saari: Aki Hintsa – Voittamisen anatomia
https://www.wsoy.fi/kirja/oskari-saari/aki-hintsa-voittamisen-anatomia/9789510408872

Simon Sinek: StartWithWhy
https://www.amazon.com/dp/1591846447

Videot, äänikirjat japodcastit

Brené Brown: The Power of Vulnerability (luentosarja Audiblessa):
https://www.amazon.com/dp/1604078588

Brené Brown: The Power of Vulnerability (TED-puhe):
https://www.ted.com/talks/brene_brown_the_power_of_vulnerability

The RSA: Fixedmindset & growthmindset
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9TVbAal5s

https://www.amazon.com/dp/159285849X
https://jamesclear.com/atomic-habits 
https://bigmachine.io/products/the-imposters-handbook/
https://www.amazon.com/dp/B00U6DNZK8/
https://www.amazon.com/dp/0345472322
https://www.tammi.fi/kirja/ronnie-grandell/irti-itsekritiikista/9789513197988 
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