
Määritä omat ydinluonteenvahvuutesi ympyröimällä taulukosta ainakin viisi 
parhaiten sinua kuvaavaa luonteenvahvuutta kohtaan Luonteenvahvuus.

 

1. Etsin uudenlaisia näkökulmia ja 
uusia tapoja tehdä asioita.

2. Haen uusia kokemuksia ja seikkai-
luja.

3. Teen perusteluihin ja kriittiseen 
ajatteluun pohjautuvia päätöksiä.

4. Haluan jatkuvasti oppia uutta ja 
kartuttaa tietojani ja taitojani.

5. Katson maailmaa tavalla, joka 
tuntuu

1. Luovuus

2. Utelijaisuus

3. Arviointikyky

4. Oppimisen ilo

5. Näkökulmanottokyky

6. Urheus

7. Sinnikkyys

8. Rehellisyys

9. Innokkuus

6. Olen vahva kohdatessani haasteita, 
etkä pelkää toimia oikein.

7. En jätä asioita kesken, vaan minulle 
on tärkeää saattaa aloittamasi asiat 
valmiiksi.

8. Olen rehellinen ja pyrin elämään 
aidosti.

9. Olen energinen ja helposti innostu-
va.

Rohkeus:
 
Tunne elämän vahvuudet, 
joita tarvitaan päämäärien
saavuttamiseen sisäistä tai 
ulkoista vastarintaa kohdat-
taessa. Hyve ilmenee vah-
vuuksina, joiden avulla voi 
saavuttaa tavoitteita sisäisistä 
tai ulkoisista vastoinkäymisis-
tä huolimatta. 
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Luonteen vahvuudet ja hyveet taulukko

Hyve Luonteenvahvuus Luonteenvahvuus ilmenee

Viisaus: 

Tiedon hankkimiseen ja 
käyttöön liittyvät (kognitiivi-
set) valmiudet. Hyve ilmenee 
kognitiivisina vahvuuksina 
kuten tiedon hankkimisena 
ja hyödyntämisensä hyvän 
elämän saavuttamiseksi. Vii-
sautta on perinteisesti pidetty 
päähyveenä, joka mahdollis-
taa muiden hyveiden toteutu-
misen. 
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10. Arvostan läheisiä ja hyviä ihmis-
suhteita. Minulla on kyky antaa ja 
vastaanottaa rakkautta.

11. Olen myötätuntoinen ja antelias. 
Autan mielelläni muita.

12. Ymmärrän hyvin toisten ihmisten
näkökulmia, tunteita ja haluja.

10. Rakkaus

11. Ystävällisyys

12. Sosiaalinen älykkyys

13. Ryhmätyötaidot

14. Reiluus

15. Johtajuus

16. Anteeksiantavuus

17. Vaatimattomuus

18. Harkitsevuus

19. Itsesäätely

13. Ryhmässä toimiminen on minulle
mieluisaa. Toimin ryhmässä
vastuuntuntoisesti ja uskollisesti.

14. Kohtelen kaikkia oikeudenmukai-
sesti ja tasapuolisesti.

15. Minulla on taito innostaa ihmisiä ja 
saan heidät tekemään asioita yhdessä.

16. Olen armelias ja hyväksyn toisten 
puutteet ja virheet. Annan ihmisille 
mahdollisuuden korjata virheitään.

17. En etsi mainetta ja kunniaa, vaan 
annan tekojen puhua puolestasi.

18. Olen harkitsevainen. Teen harkittu-
ja päätöksiä.

19. Olen kurinalainen j a säätelen itse
tunteitani ja toimintaani.

Oikeudenmukaisuus:
 
Taidot, joita tarvitaan yhtei-
sössäelämisessä. Ilmenee 
inhimillisyyden hyveen ohella 
ihmissuhteissa, mutta vielä 
enemmän se ilmenee yksilön 
ja yhteisön välisissä
suhteissa.

Kohtuullisuus:
 
Kyky vastustaa liioittelua ja
ylenpalttisuutta. 

Hyve hillitsee yletöntä toimin-
taa kuten vihaa, ylimielisyyttä 
tai lyhytaikaisen mielihyvän
tavoittelua.
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Inhimillisyys: 

Hyve käsittää vahvuuksia, 
jotka liittyvät sekä kahden-
keskeisiin, että laajempiin 
ihmissuhteisiin. Se ilmenee 
mm. toisista huolehtimisena 
ja ystävällisyytenä.
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20. Minulla on kyky nähdä elämästäsi
kauneutta ja erinomaisuutta. Vaiku-
tun näkemästäni asioista ympärilläni.

21. Näen päivittäisessä elämässäsi
kiitollisuuden aiheita. Osaan myös 
kiittää muita.

22. Olen optimisti. Näen tulevaisuu-
teni valoisana ja olen valmis ponnis-
telemaan saavuttaakseni sen.

23.Olen leikkisä ja nauruni on her-
kässä. Olen huumorintajuinen ja 
minulle on luontevaa löytää asioihin 
uusi valoisampi näkökulma.

24. Uskon jonkin itseäsi suuremman 
olemassaoloon.

20. Kauneuden ja erin-
omaisuuden arvostus

21. Kiitollisuus

22. Toiveikkuus

23. Huumorintaju

24. Hengellisyys
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Inhimillisyys: 

Kyky antaa ilmiölle itseä laa-
jempi merkitys.

Hyve sisältää vahvuuksia, 
jotka korostavat yhteyttä laa-
jempaan, ihmisyyden ylittä-
vään maailmankaikkeuteen.

Vaikutu vahvuuksistasi ja t utki mitä hyveitä vahvuutesi vastaavat. 


