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KÄSITTEELLINEN MALLI ERILAISTEN

MAAILMANKATSOMUSTEN KOHTAAMISEEN

 Käsitteellinen malli perustuu Kotkavirran & 

Nyyssösen (1996) jäsennykseen ihmiskäsitysten 

ja hyvän elämän välisestä suhteesta sekä van 

Deurzen-Smithin (1988) jäsennykseen 

maailmankatsomuksen neljästä ulottuvuudesta

 Yhdistetty malli ja sen hyödyntäminen 

monikulttuurisessa ohjauksessa on kuvattu 

Parkkisen & Puukarin (2005 ja 2007) 

artikkeleissa



IHMISKÄSITYSTEN JA HYVÄN ELÄMÄN

VÄLINEN KYTKENTÄ

 Ihmiskäsitysten ja hyvän elämän välistä 

suhdetta voidaan kuvata nelikentän avulla 

(Kotkavirta &  Nyyssönen 1996):

1) Essentialismi

2) Eksistentialismi

3) Kulturalismi

4) Naturalismi



IHMISKÄSITYSTEN JA HYVÄN ELÄMÄN

VÄLINEN KYTKENTÄ

 Essentialismi: Yksilöillä on oleellisia yhteisiä 

ominaisuuksia; hyvä elämä on näiden 

ominaisuuksien toteutumista

 Eksistentialismi: Yksilö valitsee itsensä 

ja hyvän elämänsä

 Kulturalismi: Yksilöiden käsitykset hyvästä 

elämästä rakennetaan heidän kulttuurissaan

 Naturalismi: Yksilöillä on luonnollisia tarpeita, 

joiden tyydyttämistä hyvä elämä on.



IHMISKÄSITYSTEN JA HYVÄN ELÄMÄN

VÄLINEN KYTKENTÄ

Kulturalismi

Essentialismi

Naturalismi

Mahdollisten

yhdistelmien kenttä

Eksistentialismi



ESIMERKKEJÄ MAAILMANKATSOMUKSEN NELJÄN

ULOTTUVUUDEN ELEMENTEISTÄ (VAN DEURZEN-

SMITH 1988)

Luonnon maailma

Umwelt

Sosiaalinen 

maailma

Mitwelt

Henkilökohtai-

nen maailma

Eigenwelt

Ideaalimaailma

Überwelt

ruoka/ravitsemus etninen tausta minä (self) spirituaalisuus

lepo/uni sosiaaliluokka läheiset ihmiset Usko/uskonnol-

lisuus

terveys ja sairaus muut viiteryhmät tunteet ideologiat

sukupuoli Sosiaalinen 

sukupuoli

ajatukset filosofiat

seksuaalisuus kieli luonteen piirteet aika ja avaruus

Kunto/heikkous asuinmaa ideat

keho kulttuurihistoria pyrkimykset



ESIMERKKEJÄ MAAILMANKATSOMUKSEN NELJÄN

ULOTTUVUUDEN ELEMENTEISTÄ (VAN DEURZEN-

SMITH 1988)

Luonnon 

maailma

Umwelt

Sosiaalinen 

maailma

Mitwelt

Henkilökohtainen 

maailma

Eigenwelt

Ideaalimaailma

Überwelt

ikääntyminen perhe Henkilökohtaisesti 

merkitykselliset 

esineet

luonto työympäristö aika ja tila

aika ja tila auktoriteetti

laki

aika ja tila



Suhde 

todellisuuteen

Ideaalimaailma

(Überwelt)

Henkilökohtainen

Maailma

(Eigenwelt)

Luonnon 

maailma

(Umwelt)

Sosiaalinen

Maailma

(Mitwelt)

Essentialismi

Eksistentialismi

Kulturalismi Naturalismi



KÄSITTEELLISEN MALLIN

SOVELTAMISESTA

Käsitteellinen malli:

 Kattaa kulttuurien kirjon, koska siihen 
sisältyvät peruskysymykset ovat läsnä kaikissa 
kulttuureissa

 on siinä mielessä moniarvoinen että se 
esimerkiksi sallii ohjaajan ja ohjattavan säilyttää 
oman ymmärryksensä todellisuuden luonteesta 
ja samanaikaisesti mahdollistaa rakentavan 
vuoropuhelun 

 on sekä universaalinen että kulttuurispesifi siinä 
mielessä, että se ottaa huomioon 
universaalisuuden peruskysymyksissä ja erot 
vastauksissa niihin 
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