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“Vuoks’ on ja luode ihmiskohtaloissa: 

Jos vaarin otat nousun, vie se onneen, 

Jos laiminlyöt sen, koko elinjuoksus  

Kareihin takeltuu ja kurjuuteen.” 

– Shakespeare,  

 

Näytelmästä Julius Caesar.  

Käännös Paavo Cajander 
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Alkuun kättelyt: 

Miksi opportunismia? 

Sit plägät: 

Ekaks:   Luudaa eli anna ajatusten ja mielesi vaeltaa 

Tokaks:  Fiskaa eli ala tunnistaa mahdollisuuksia 

Kolmanneks: Syynäile eli kysele, opettele ja kokeile 

Neljänneks: Fjongaa eli kampea voimaa peliin 

Viidenneks: Duunaa eli pane toimeksi 

Kuudenneks: Repeile eli tee energisiä ryhtymisiä 

Seiskaks: Vaklaa eli ole valpas 

Lopuks: Oo iha vaa oma ittes 

Sit viel kniigat ja muut mitä oon lukenu tätä varten.  
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Kättelyt  

Eli johdanto 

”Onni seuraa valmistautunutta mieltä.”  

- Louis Pasteur.  

On kaksi tapaa antaa hyvien asioiden tapahtua. Haistaa hyvät 

asiat ja mennä dynaamisesti niitä kohden. Tai olla avoin 

mahdollisuuksille ja antaa niiden tapahtua, kun oikea aika on. 

Ensimmäiseksi mainittu on opportunismia toinen 

serendipiteettiä. Oikeastaan kyse on täsmälleen samasta 

asiasta: pitää aistit avoinna havaitsemaan mahdollisuuksia ja 

tilaisuuksia, jotka voivat johtaa onnistumiseen, samalla kun on 

tietoinen omista tavoitteistaan. 

Opportunisti on äärimmäisen tietoinen omasta intentiostaan. 

Tämän ansiosta hän havaitsee helposti omaa pääomaansa, 

olipa se materiaalista tai henkistä, kasvattavat ideat ja 

omaksuu ne nopeasti. Opportunistin  havaitsemistyökalu on 

muodoltaan kuin vanhan ajan kuulotorvi. Tehokkaasta 

komentokeskuksesta suuntautuu vahvoja 

tutkasatelliitteja ulospäin. 

Opportunismi on hyvän onnen organisointia, 

ei sen odottelua, tai toivomista, että jotain 

tapahtuisi. Opportunisti suuntaa kohti 

haasteita ja häiriötekijöitä, koska hän tietää, 

että muuten hänen elämänsä jämähtää keskinkertaisuuteen. 

Me tietysti halveksimme opportunisteja. Kulttuurimme 

ihannoi heitä, jotka nostavat säännöt inhimillisen 
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onnistumisen yläpuolelle. Heitä, jotka eivät pelaa vaan 

ahertavat kuuliaisesti. Kuitenkin säännöt on tehty juuri siksi, 

että voitaisiin pelata, että voitaisiin tehdä asioita. Opportunisti 

ehkä tarvittaessa venyttää sääntöjen reunoja, mutta jos hän 

on voittava opportunisti, hän huomioi joustovaran eettisessä 

hengessä. 

Opportunisti asettaa tavoitteen prosessin edelle. Prosessia, 

työtä ja tekemistä tarvitaan siksi ja vain sen verran, että 

tavoite saavutetaan.  Tämän vuoksi hän on usein vihattu 

työyhteisössä, jossa arvostetaan asioiden oikein tekemistä 

enemmän kuin oikeiden asioiden tekemistä. 

Opportunistit joutuvat helposti myös kateuden kohteeksi. 

Muistan erään myyjän, joka onnistui saamaan miljoonan 

euron tilauksen. Hänen teki mieli hypätä kattoon, mutta 

malttoi sitten mielensä. Työkaverit olisivat pistäneet 

pahakseen. 

Narsisti ja opportunisti eivät ole sama asia. Sekin on hyvä 

muistaa. Narsismi on persoonallisuushäiriö, opportunismi on 

tapa toimia. Voittava opportunisti ei tallaa toiminnallaan 

muita ja jakaa voittojen hedelmiä myös muille. 

Opportunisti on ärsyttävän tarkkakatseinen. Usein myös 

suorapuheinen. Opportunisti on kuitenkin monesti juuri se 

henkilö, joka saa yrityksen nousuun ja käännettyä tappiot 

voitoiksi. Antakaamme siis 

opportunistille tilaa! 
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1. 

Luudaa  

Eli anna ajatusten ja mielesi vaeltaa. 

”Mahdollisuudet ja ideat eivät kuljeksi 

ympäriinsä. Sinun täytyy tuottaa niitä.”  

- Edward de Bono 

Opportunisti on valmis kohtaamaan hyvän onnen ja 

hyödyntämään sen mahdollisuudet. Mutta miten tämä 

tapahtuu? 

Hyvän onnen organisointi on 

mielikuvaharjoittelua. Siksi 

opportunistit ovat erittäin hyviä 

päiväunelmoijia. He näkevät suuria 

visioita ja ajattelevat isoja 

ajatuksia. He kokevat hyvän onnen 

yksityiskohtia ennen kuin onni on kävellyt kohdalle. Näin he 

valmistautuvat siihen hetkeen, kun tilaisuus on tullut käsille. 

Näin he tietävät, mitä tehdä kun hetki on koittanut. Näin he 

osaavat erottaa oikean hetken kivalta näyttävistä 

harhaluuloista. 

Ryntää rohkeasti kohti mahdottomilta tuntuvia ajatuksia ja 

päämääriä. Visioi villisti loistavia tulevaisuuksia.   
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2. 

Fiskaa 

Eli ala tunnistaa mahdollisuuksia 

Joillakin ihmisillä on kyky löytää 

mahdollisuuksia ja käyttää taitojaan jopa 

kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa.  

– Mihaly Csikszentmihalyi 

Opportunisti on hyvä tunnistamaan heikkoja signaaleja ja 

ennakoimaan trendejä. Se ei kuitenkaan tee hänestä 

opportunistia. Opportunisti tunnistaa nimenomaan 

mahdollisuuksia. Hän tarkkailee intentionaalisesti sellaista, 

joka liittyy hänelle tärkeisiin kehityskohteisiin. Opportunistilla 

on sisäinen yllättävien yhteyksien tunnistamisjärjestelmä ja 

tutkasysteemi, joka jatkuvasti tarkkailee ympäristöä 

havaitakseen mahdollisuuksien ituja. 

Opportunisti pitää kirjaa yllätyksistä ja havainnoista. Jotkut 

asiat vain ovat tärkeitä vaikka tiedollista yhteyttä mihinkään 

suunnitelmaan ei juuri nyt olisi näkyvillä. Asioiden 

hämmästyttävä loksahtaminen voi tapahtua milloin vain. 

Kärsivällisyys onkin yksi opportunistin tärkeimpiä 

ominaisuuksia. Hän tietää, että lopulta hän pääsee 

päämääräänsä. Jos ei yhtä polkua pitkin, niin sitten toista. Ellei 

hän satu vaihtamaan kulkuvälinettä matkalla. 

Vahvista ”tämä tuntuu jotenkin tärkeältä” tunnettasi 

lisäämällä merkityksellisyyttä asioihin.  Älä ohita vaan 

pysähdy. Yritä joka päivä pysähtyä ainakin kahden uuden 
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asian, esineen tai ajatuksen äärelle ihastellen ja uusia 

merkityksiä luoden. Juttele ihmisten kanssa ja ajattele miten 

tärkeää on, että hekin ovat olemassa ja että he tekevät niin 

merkityksellisiä asioita. Luomalla merkityksiä alat havaita yhä 

enemmän merkityksiä ja uusia mahdollisuuksia. 

 

Inspiroidu ja innostu toisista ihmisistä, heidän ajatuksistaan ja 

tekemisistään. Hakeudu luovien ihmisten seuraan ja opi 

heidän ajatuksenkulustaan.  

Opportunismi alkaa siitä, että tunnistaa tarpeen löytää uusia 

mahdollisuuksia. Seuraava askel on tulla ulos kaapista ja 

myöntää:  

”Olen opportunisti, haluan kohdata kovia haasteita ja 

luoda hyvää itselleni, toisille ja ympäristölleni. Olen valmis 

tulemaan ulos mukavuusalueeltani ja työskennellä 

jatkuvasti omien esteideni ja ankeuttavien asenteiden 

vähentämiseksi. Riemuitsen omista voitoistani ja olen 

iloinen toisten menestyksestä. En tuhlaa aikaani kielteiseen 

ajatteluun ja epäonnistumisten märehtimiseen vaan etsin 

aina hyvän fiiliksen, jotta aivoni vapautuvat 

mahdollisuuksien metsästämiseen.” 
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3. 

Syynäile  

Eli kysele, opettele ja kokeile 

”Mahdollisuudet jäävät monilta huomaamatta, 

koska usein ne ovat naamioituneet työksi.”  

– Thomas Edison 

Ei kysyvä tieltä eksy. Kokeile 

onneasi. Kokeile tikulla jäätä. 

Opportunismille on monta 

sanontaa. Nykymaailmassa myös 

sorsastetaan, eli crowdsoursataan, 

joukkoistetaan. Heitetään 

silakkalitka digimaailmaan ja 

katsotaan minkälaista saalista 

sieltä tulee.  

Opportunistille dabblaaminen eli onnensa kokeileminen ei ole 

satunnaista vieheiden heittelyä vaan intention pohjalta 

käynnistettyjä testauksia, aloitteita ja kartoituksia. Silti 

opportunisti saattaa välillä vaikuttaa siltä, että hän vain 

vetelehtii ja harhailee. Se kuuluu asiaan.  

Maaperän  kartoittaminen on todella tärkeää, vain siten voi 

löytää uusia ideoita ja mahdollisuuksia kokeiltavaksi. Ei voi 

laajentaa mukavuusaluetta ellei tee retkiä 

epämukavuusalueelle.  
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Tärkeää on kuitenkin muistaa, vaikka mahdollisuuksien 

tunnistaminen sisältää harhailua pientenkin yksityiskohtien 

viidakossa, että niihin ei saa jäädä kiinni, eikä unohtaa suurta 

ajatusta, intentiota, päämäärää.  

Digimaailmassa opportunistin suurimpia uhkia on juuri pieniin 

tykkäyksiin, kommentteihin ja postauksiin koukuttuminen. 

Niitä voi äärihavaita ja tökkäillä, mutta lopulta harhailun 

tarkoitus on auttaa itseään ajautumaan kohti niitä tärkeitä 

asioita, jotka auttavat löytämään ja toteuttamaan 

mahdollisuuksia. 

Toinen uhka on jäädä pinta-, kaikille helposti nähtävillä 

olevan, tiedon varaan. Opportunisti kaivaa syvemmältä 

löytääkseen mahdollisuuksien 

mineraaleja. Kuin lehtikasa, jota 

alkaa tonkia nähdääkseen mitä 

siellä piilee.  

Intention ryhdittämän harhailun palkkiona on yhä suurempi 

kyky erottaa tärkeä tieto ja asiat toisistaan ja yhä 

tehokkaampi opportunismi.  

Opportunisti arvostaa osaamista, mutta oppiminen on 

kuitenkin tärkeämpää.  Opportunisti tunnistaa itsessään 

oppimisen makean pisteen, sweet spotin, kohdan, joka on 

juuri ja juuri saavutettavissa. Jota ei vielä osaa, mutta oi miten 

sen oppiminen himottaa. Ja miten karismaattiseksi se ihmisen 

tekee. Intohimo.  Juuri tämä jatkuva makean pisteen 

tavoittelu tekee opportunistista serendipiteetin 

seremoniamestarin.  
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4. 

Fjongaa 

Eli kampea voimaa peliin  

”Ole tarkkana mitä vipua väännät. Tyhmyyden 

kampeaminen tuottaa vähintäänkin 

mielenkiintoisia tuloksia.” 

- Warren Buffetia mukaillen 

Opportunisti voi vaikuttaa laiskalta, mutta sitä hän ei ole. Hän 

kohdentaa voimansa merkityksellisiin asioihin. Hän käyttää 

vipuvoimaa. Hän tunnustelee 

useita kiviä, mutta lupaavimmalta 

näyttävimmän hän kääntää 

kangen avulla nurin nähdäkseen 

onko sen alla aarre. Melko 

varmasti siellä onkin, sillä 

kokenut opportunisti on jo oppinut tunnistamaan parhaat 

saalistuspaikat. 

Kampivoima on yhdistelmä ajoitusta, valintaa sekä 

kohdennettua ja energistä ryhtymistä. Opportunisti 

kehittyykin ajan mittaan ajoituksen mestariksi. 

Intensiteetin vaihtelu kampeamisessa on tärkeää. Kokeilun ja 

dablaamisen tuloksena opportunisti oppii mihin kannattaa 

käyttää eniten paukkuja.  Aistien kehittyessä mahdollisuuksia 

alkaa avautua yhä enemmän ja vähitellen hitaus ja vastustus 

voittavaa toimintaa kohtaan vähenee.   
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5. 

Duunaa 

Eli pane toimeksi 

”Jumalat eivät voi auttaa heitä, jotka eivät 

tartu mahdollisuuksiin.”  

– Kiinalainen sananlasku 

Opportunistin tunnistaa siitä, että hän tarttuu toimeen. 

Monet menettävät loistavia mahdollisuuksia uskoessaan, että 

jotain vielä parempaa on tarjolla ihan kulman takana. Monen 

epäonnisen myyjän virhe on jatkaa tarinointia tuotteen 

eduista vaikka asiakas olisi jo halukas lyömään kaupat 

lukkoon. On niin hienoa kertoa upeista yksityiskohdista. 

Opportunisti tietää milloin on aika vaieta ja paiskata kättä. 

Monet myös miettivät, voinkohan tehdä sitä ja tuota. Jos 

vaikka joku pahoittaa mielensä. Ei tietenkään pidä tehdä 

asioita, jotta loukkaisi toisia. Mutta jos ei ilmiselvää 

loukkaantuvaa tahoa ole tiedossa niin ei muuta kuin toimeksi. 

Voittava opportunisti ei anna arvoistaan ja eettisyydestään 

periksi. 

Voittava opportunisti noudattaa aina yhtälöä win*win (+win). 

Hän pyrkii toimimaan siten, että partnerit voittavat 

moninkertaisesti ja samalla tuottavat voittavia vaikutuksia 

kolmansille osapuollille. Tämän kun pitää mielessään, niin 

jokainen mahdollisuus on myös mahdollisuus parantaa 

maailmaa.  



 

Cristina Andersson © Helsinki 2012 www.develor.fi 

6. 

Repeile 

Eli tee energisiä ryhtymisiä. 

”Mä en jaksa revetä joka paikkaan.” 

 – Suomalainen sanonta 

Jos pyrkimys on jatkuvasti ylläpitää tasapainoa ja harmoniaa 

niin mitään ei saada aikaan. Lapsi syntyy suuren ponnistuksen 

tuloksena. Sammutustoimiin ei kannata ryhtyä, jos missään ei 

pala. 

Opportunisti tietää tämän ja osaa tehdä kohdennettuja ja 

energisiä ryhtymisiä, silloin kun tarve vaatii. Silloin kun on 

mahdollista luoda tilanne, jossa voi voittaa. Silloin kun 

mahdollisuus kolkuttaa kannattaa avata ovi.  

Kohdennettu ja energinen ryhtyminen on luova voima, jolloin 

jotain uutta lähtee käyntiin. Ryhtyessään ryhtymään 

opportunisti viis veisaa rutiineista. Hän tietää, että 

pölypallerot kaapin alla eivät katoa mihinkään. Siivota ja 

arkistoida ennättää silloin kun on sen aika.  

Opportunisti ei anna olosuhteiden 

estää tekemästä kohdistettuja 

ryhtymisiä. Hän ei jää toivomaan ja 

rukoilemaan parempia aikoja ja 

olosuhteita vaan tekee parasta siitä, 

mikä on juuri nyt. 
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Opportunisti tietää myös, että mahdollisuudet eivät aina ole 

miljoonan dollarin täydellisiä tilaisuuksia, jossa mahdollisuus 

tuodaan eteen kuin tarjottimella. Usein mahdollisuudet 

suurimpiin voittoihin näyttävät hyvinkin epätäydellisiltä ja 

vähän houkuttelevilta. Pistämättömän intuitionsa avulla 

opportunisti kuitenkin näkee voiton siellä, missä muut 

näkevät vain ikävää työtä ja kaukaisia palkkioita. 

Opportunistit ovat valppaita. He tietävät, että epäröinti ja 

vitkuttelu voivat aiheuttaa mahdollisuuden katoamisen. He 

tietävät senkin, että aina ei tule toista mahdollisuutta. Siksi on 

tärkeää tarttua haasteeseen ja ryhtyä toimeen juuri nyt. 

Mahdollisuudet eivät ole sohvaperunoita eivätkä 

odotushalleja. Ne ovat lintuja, jotka istuvat ikkunalaudallasi 

vain hetken.  

Kohdistettu ryhtyminen vaatii suurta tietoisuutta. Ole 

tietoinen tietoisuudestasi. Tarkkaile itseäsi ja opeta itseäsi 

olemaan yhä paremmin ja avoimemmin tietoinen. Pian 

huomaat uuden mahdollisuuksien maailman avautuvan 

ympärilläsi. 

Koulutuksissa meitä opastetaan keksimään useita 

käyttömahdollisuuksia paperiliittimelle. Kokeile toisinpäin; 

havaitse erilaisia asioita ja muunna ne mahdollisuuksiksi. 

Esimerkiksi kävelyllä huomaa mielenkiintoinen puunoksa. 

Pysähdy sen äärelle ja onnittele itseäsi löydöstä. Mielessäsi 

muuta puunoksa mahdollisuudeksi. Harjoittele opportunismia 

tällä tavoin vähintään kolme kertaa päivässä!  
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7. 

Vaklaa 

Eli ole rento, valpas ja valmis. 

”Jos voit laittaa voittosi samaan pinoon, 

pistää kaiken peliin, yhden kolikon heittoon, 

ja hävitä, ja alkaa kaiken uudelleen, alusta 

tappiota hetkeäkään hengittämättä;  

- Rudyard Kipling 

Elämässä ei ole voittajia eikä häviäjiä. Jokainen meistä voittaa 

joskus, häviää joskus. Ihmisinä olemme aina arvokkaita. Tämä 

on hyvä muistaa kun vastoinkäymiset ja epäonnistumiset 

kohtaavat. 

Katso leopardia. Se saalistaa. Ehkä joskus antilooppi pääsee 

karkuun. Jääkö leopardi ahdistuneena savannille soimaamaan 

itseään? Ei. Se menee sopivan varjoisaan paikkaan. 

Näennäisen uneliaana se tarkkailee tilannetta, valmiina 

ryntäämään uuden saaliin kimppuun. Samalla se rentoutuu ja 

kerää voimia uuteen kamppailuun. 

Voittaja opportunisti ei jää haikailemaan suljettuja ovia vaan 

hän rentoutuu ja antaa katseensa vaeltaa uusissa maisemissa. 

Kun näköpiirissä on raollaan oleva ovi tai avoin ikkuna niin 

opportunisti on valmis muuttamaan mahdollisuuden 

saavutukseksi. 
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Lopuks 

Oo iha vaa oma ittes. 

Lopulta meistä jokainen on jollain lailla opportunisti. Onnen 

etsijä, hyvästä tuurista haaveileva, lykästämistä toivova, 

hetkestä kiinni nappaava. Eikä siinä ole mitään pahaa, niin 

elämä etenee. Jos arvot ovat kohdallaan niin opportunisti 

muuttaa mahdollisuudet omaksi ja muidenkin menestykseksi.  

Parhaiten onni kohtaa, kun uskaltaa olla täysin ja avoimesti 

oma itsensä. Jos olet napakka pikku Myy tai tuumaileva 

Muumipappa niin ole sitä. Sillä tavalla arvostat parhaiten itse 

itseäsi ja saavutat myös toisten arvostuksen. 

Omana itsenä oleminen ja eläminen on 

myös perusta luottamukselle ja luottamus 

kasvattaa ympärillä puhkeavien 

mahdollisuuksien määrää. 

Omana itsenä oleminen ei ole jääräpäisyyttä eikä tunkkaista 

periaatteellisuutta. Se on oman itsen tuntemista, jatkuvaa 

oppimista ja ihmisenä kasvamista.  

Opportunisti, joka on oma itsensä, ei jää miettimään omia 

virheitään ja epäonnistumisiaan. Hän toteaa pitävänsä 

tilanteesta ja menee eteenpäin. Toisin sanoen, hän on 

täydellinen juuri nyt ja kasvaa kohti parempaa. 

Opportunismia on myös tarttua oppimismahdollisuuksiin. Itse 

asiassa opportunistilla on himo juuri tähän. Oppimiseen. 
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