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NÄYTERAPORTTI

  Mitä tämä raportti kuvaa?

Tämä raportti täydentää aikaisemmin tekemääsi LUONTAISET
TAIPUMUKSET -analyysiä johtamisen ja esimiestyön
suuntaan, kuvaten mm. millainen on painotuksesi johtaa asioita
ja ihmisiä, millaisia johtamisen rooleja suosit ja kartat, millaisen
roolin otat mieluiten muutoksissa ja millaista palautetyyliä
suosit.

Alla oleva jäävuorimalli antaa hyvin pelkistetyn kuvan
toimintamme ohjautumisesta. Siihen vaikuttaa kaksi päätekijää:
luontaiset taipumukset ja hankitut taidot. Niistä ensimmäinen eli
luontaiset taipumukset on persoonatekijä, jota on vaikea
muuttaa. Jälkimmäinen tekijä eli hankitut taidot kehittyvät ja
muokkautuvat kaiken aikaa. Ulospäin meistä on vaikea nähdä
kumpi tekijä ohjaa toimintaamme eli käyttäytymistämme
enemmän.

Mitä enemmän me laitamme johtajina ja esimiehinä omaa persoonaamme peliin, sitä suurempaa roolia alkavat taipumuksemme
näytellä, ja sitä tärkeämpää on olla tietoinen omista taipumuksista ja niiden hyvistä ja huonoista seurauksista. Vaikka taipumukset
eivät sinänsä ole hyviä tai huonoja, niiden seuraukset voivat olla.

  Taipumusten taustaa

Taipumusteorian keksijä on sveitsiläinen lääkäri ja tutkija Carl
Gustav Jung. Hän synnytti sen noin 30-vuotisten tutkimusten
perusteella. Jungin teorian kansantajuistaminen ja tieteellinen
tutkimus tehtiin USA:ssa toisen maailmansodan jälkeen
Katarine Briggsin ja Isabel Myersin toimesta. Syntyi ns.
MBTI-malli (Myers Briggs Type Indicator).

LUONTAISET TAIPUMUKSET -analyysi on MBTI-indikaattorin
moderni versio, joka on vain toteutettu hieman erilaisella
tekniikalla kuin perinteinen MBTI-työkalu. Molemmat työkalut
jäsentävät tarkalleen samoja asioita eli ajattelumme ja
toimintamme taustalla vaikuttavia yksilöllisiä taipumuksia.

Esimerkki taipumuksesta

Hyvän esimerkin taipumusten luonteesta tarjoaa käsien ristiminen. Osalle jää päällimmäiseksi oikea peukalo, osalle vasen. Jos
ristimme kädet `väärinpäin´, se tuntuu kummalliselta, koska se on taipumustemme vastainen tapa. Kokeile vaikka. Hyvin harva
ihminen edes tietää kummin päin hän kätensä ristii, vaikka hän on toistanut tätä tapaa tuhansia kertoja.
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NÄYTERAPORTTI

Taipumusprofiilisi

Alla on LUONTAISET TAIPUMUKSET -analyysin antama taipumusprofiilisi, joka on sama kuin perusraportissa. Lyhyet kuvaukset eri
taipumuksista löytyvät perusraportin sivulta 3.

Kpl

Seuraavassa kaavioissa arvioinnin tulos näkyy siten, että jokaisen ulottuvuuden puolivälissä on nollapiste. Heikomman taipumuksen
osuus on vähennetty vahvemmasta ja tulos osoittaa jäljelle jäävän vahvemman taipumuksen voimakkuuden.

Ajattelutyyli on Jungin mukaan osa persoonaamme. Sitä on
siis vaikea, luultavasti mahdoton, muuttaa. Eikä siihen ole
mitään tarvettakaan, koska jokaisessa ajattelutyylissä on omat
vahvuutensa ja omat kehittämiskohteensa. Ajattelun
kehittyminen tapahtuu Jungin mukaan niin, että opimme
tietoisesti hallitsemaan yhä enemmän sen osatekijöitä.

Jungin mukaan ajattelu rakentuu kahdesta päätoiminnosta:
informaation hankinnasta ja johtopäätösten tekemisestä tämän
informaation pohjalta (keskimmäiset ulottuvuudet). Nämä neljä
ajatteluun osallistuvaa osatekijää (S, N, T ja F) voivat
muodostaa sisäisen reagointihierarkian eli ajattelutyylin 16 eri
tavalla.

Ajattelutyylin kaksi muuta ulottuvuutta E/I ja J/P ovat
luonteeltaan asenteita. Niistä ensimmäinen määrittelee sen
onko ajattelumme kehittynein osatekijä luonteeltaan ekstrovertti
(ulospäin suuntautunut) vai introvertti (sisäänpäin
suuntautunut). Toinen asenneulottuvuus (J/P) kuvaa sitä,
millainen on ulkoinen elämäntyylimme: järjestelmällinen (J) vai
spontaani (P). Jos J on voimakkaampi kuin P, meistä näkyy
selvimmin ulospäin päätösfunktio eli T tai F. Vastaavasti jos P
on voimakkaampi kuin J, ulospäin näkyy selvimmin
informaatiofunktio eli S tai N.
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Neljä johtajatyyppiä

Luonnetutkija David Keirsey jakaa ihmiset kahteen päätyyppiin informaatiotaipumuksen (S/N) mukaan. Käytämme näistä päätyypeistä
nimityksiä Toteuttaja (S) ja Kehittäjä (N). Toteuttajat ohjautuvat lähinnä aisteilla havaittavista faktoista ja Kehittäjät taas ideoista, jotka
oivalletaan intuition avulla. Organisaatiot tarvitsevat kummankin perustyypin ihmisiä ja johtajia, jotta ne pystyisivät sekä uudistumaan
että hoitamaan tehokkaasti perustehtäväänsä.

Toteuttajat

Keirsey jakaa vielä kahteen alatyyppiin riippuen siitä tulevatko
tekemistä ohjaavat impulssit voimakkaammin sisäisestä
maailmasta (pelisäännöt, arvot, sovitut tavoitteet) vai ulkoisesta
maailmasta (asiakkaiden tarpeet, esille nousevat ongelmat).
 - sisäisestä maailmasta ohjautumista käytämme nimitystä
Varmistajat ja 
- ulkoisesta maailmasta ohjautuvista nimitystä Reagoijat.
Kumpaakin tyyppiä yhdistää käytännöllinen ajattelutapa.

Kehittäjät

Keirsey jakaa kahteen alatyyppiin sen mukaan onko
kehittämisen kohteena lähinnä asiat (liikeideat, tuotteet,
menettelyt, prosessit) vain ihmiset (ihmisten osaaminen ja
jaksaminen, työilmapiiri, sitoutuminen ja yhteistyö).
- asiakehittäjiä kutsumme nimellä Tehostajat ja
- ihmiskehittäjiä nimellä Valmentajat.
Kumpaakin tyyppiä yhdistää tulevaisuuteen ja uudistamiseen
suuntautunut ajattelutapa.

Tekemiesi valintojen perusteella sinulla on alla näkyvä taipumusprofiili.

8/36
5/36

14/36
30/36

Varmistajat (SJ) ovat nimensä mukaisesti henkilöitä, jotka
pitävät huolta siitä, että suunnitellut asiat tulevat tehtyä ja että
sovittuja asioita ja arvoja noudatetaan. Jos tämän roolin
edustajat puuttuvat tai heitä on kovin vähän, on vaarana että
toiminta poukkoilee ideasta toiseen.

Reagoijat (SP) ovat kaikkein nopeimpia tarttumaan eteen
nouseviin haasteisiin ja ongelmiin, ja hoitamaan ne parhaan
kykynsä mukaan. On tärkeää, että tällaisia ihmisiä on ennen
kaikkea asiakasrajapinnassa ja paikoissa, joissa jatkuvasti
tapahtuu yllättäviä asioita.

Tehostajat (NT) suhtautuvat kriittisesti kaikkiin nykyisiin
ratkaisumalleihin, koska heidän intohimonaan on
kyseenalaistaa ja parantaa kaikkia asioita, etenkin tuotteita ja
toimintamalleja. Jos heitä ei ole riittävästi, organisaatio alkaa
helposti urautua vanhoihin toimintatapoihin.

Valmentajat (NF) näkevät aina puutteita ja uusia
kehitysmahdollisuuksia ihmisten välisessä yhteistyössä ja
osaamisessa. Heidän mielestään ihmiset ovat oikeasti
organisaation tärkein voimavara, jota pitää jatkuvasti kehittää.

On harvinaista, että joku on pelkästään yhtä perustyyppiä. Tavallisinta on, että yksi perustyyppi on selvästi hallitsevin ja sen rinnalla
on yksi tai kaksi muuta tyyppiä. Jos mikään perustyyppi ei nouse muita voimakkaammaksi, on luultavaa että taipumukset ja työrooli
ovat analyysissä sekoittuneet.

Lisää tietoa Keirseyn temperamenttimallista löytyy osoitteesta www.Keirsey.com.
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Johtamisen rooleja

Johtamisen kohteena on aina sekä asioita että ihmisiä. Tätä asiaa taipumusten tasolla selvimmin erotteleva tekijä on T/F. Toiseksi
tekijäksi on otettu J/P -ulottuvuus, joka heijastaa mm. toiminnan järjestelmällisyyttä ja päätöksenteon nopeutta. Taipumusten
yhdistelmät on ilmaistu johtamisen rooleina, joille on annettu niitä kuvaavat nimet. Rooleista kaksi ensimmäistä (Organisoija ja
Suunnittelija) korostavat asioiden johtamista ja kaksi jälkimmäistä (Tukija ja Kannustaja) ihmisten johtamista.

Tekemiesi valintojen mukaan sinulla on seuraava roolitaipumus.

8/36
5/36

24/36
21/36

Organisoija (TJ) on asia- ja tehokkuussuuntautunut
taipumusyhdistelmä. Asiat pyritään saamaan liikkeelle ja
valmiiksi mahdollisimman nopeasti. Tämä rooli edustaa
perinteistä asiajohtamista. Vaikeudet tulevat helpoimmin
vastaan muutoksien läpiviennissä, koska ihmisten sitoutuminen
uusiin ajattelu- ja toimintamalleihin on hitaampaa kuin
organisaattorit uskovat.

Tukija (FJ) on ihmis- ja tehokkuussuuntautunut
taipumusyhdistelmä. Asiat halutaan saada rullaamaan
tehokkaasti, mutta ihmisiä motivoivasti. Tukija korostaa
johtamisessa osaamista, arvoja ja työilmapiiriä. Analyysien
tekeminen ei kuulu suosikkitehtäviin. Haasteita ilmenee
selkeimmin teknisissä asioissa.

Suunnittelija (TP) on asia- ja analyysisuuntautunut
taipumusyhdistelmä. Asiat valmistellaan huolellisesti ennen
kuin niiden toteuttamisesta päätetään. Suunnittelijat eivät ota
mielellään riskejä. Rooli edustaa `insinööriajattelua´. Vaikeudet
tulevat helpoimmin vastaan ihmisten johtamisessa, koska
ihmisten logiikat poikkeavat selvästi koneiden logiikasta.

Kannustaja (FP) on voimakkaimmin ihmissuuntautunut
taipumusyhdistelmä. Hänen mieliroolinsa on toimia ryhmän
avustajana eli fasilitaattorina - henkilönä joka panee asioita
liikkeelle ihmisten kanssa. Kannustaja ei tee mielellään itse
muita koskevia päätöksiä, varsinkaan ikäviä. Suurimmat
kehityshaasteet löytyvät suunnitelmallisuudesta ja
tehokkuudesta.

Kyvykkyys johtajana

Voiko luontainen Organisoija olla myös hyvä kannustaja tai luontainen Kannustaja hyvä organisaattori? Vastaus on KYLLÄ. Se
onnistuu kehittämällä itselleen roolin mukaisia taitoja. Yksinkertainen kyvykkyyden kaava on seuraava:

Luontaisten taipumusten tunnistaminen onkin eräänlainen oikotie tunnistaa ne alueet, joissa ihmisillä on luontaisia valmiuksia sekä ne
alueet, joissa taidot eivät kehity olemalla vain oma itsensä.

Kannattaa korostaa uudelleen, että tämä analyysi ei kerro siitä, miten kyvykäs tai kehittynyt olet johtajana, vaan ennen kaikkea siitä
millaisia taipumuksia sinulla on toimintasi taustalla.
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Taipumuksesi muutoksissa

Taipumuksemme tulevat erityisen selvästi esille muutostilanteista. Osa meistä on luontaisia muutosten käynnistäjiä, jotka mielellään
ideoivat ja suunnittelevat uusia asioita ja toimintamalleja. Heillä on yleensä selkeä N-taipumus. Näillä ihmisillä on lähes aina vaikeuksia
viedä muutokset loppuun. Osa meistä on parhaita vasta muutoshankkeiden loppupuolella kun suunnitelmat on tehty ja ne pitäisi saada
toimimaan käytännössä. Hyvillä muutosten loppuun viejillä on yleensä S-taipumus.

Muutoksiin liittyy vielä toinen tärkeä taipumusnäkökulma. Osa ihmistä on hyviä synnyttämään vaihtoehtoja ja ideoita. Sillä on selkeä
yhteys P-taipumukseen. Osa taas haluaa lopettaa vaihtoehtojen synnyttämisen ja saada aikaan päätöksiä siitä, miten edetään. Tällä
on yhteys J-taipumukseen.

Tekemiesi valintojen perusteella sinun on helpoin ottaa muutoksissa alla näkyviä rooleja.

19/36
22/36
5/36
8/36

Ideoijat (NP) ovat luovia ajattelijoita, jotka synnyttävät
mielellään uudenlaisia ratkaisumalleja. Tunnusomaista heille on
synnyttää aina useampia vaihtoehtoja, joista päättäjät voivat
valita. Ideoijat eivät tee mielellään itse ratkaisuja ja lähde
viemään niitä käytäntöön. Ideoijat ovat luovimmillaan
vuorovaikutustilanteissa, koska N on tällä tyypillä (NP)
luonteeltaan ekstrovertti.

Konkretisoijat (SP) tarttuvat hyviksi kokemiinsa ideoihin ja
muokkaavat niitä käytännössä toimivaan muotoon. He ratkovat
ennen kaikkea ideoihin liittyviä käytännön ongelmia. Heidän
mielenkiintonsa ohjautuu lähinnä ulkoa tulleiden tarpeiden ja
ideoiden mukaan. Konkretisoijat kommunikoivat mielellään,
koska S on tällä tyypillä (SP) luonteeltaan ekstrovertti.

Uudistajat (NJ) pyrkivät viemään ideoita käytäntöön. He
tekevät ideoiden (omien tai muiden) pohjalta suunnitelmia, joilla
ideat saataisiin hyödynnettyä. Uudistajat eroavat ideoijista
siinä, että he haluavat tehdä päätöksiä ja suunnitelmia siitä,
miten mennään eteenpäin. Uudistajat ovat luovimmillaan yksin
työskennellessään, koska N on tällä tyypillä (NJ) luonteeltaan
introvertti.

Loppuun viejät (SJ) ovat muutoshankkeiden ankkureita. He
tarttuvat vasta sellaisiin ideoihin, joita on riittävästi testattu ja ne
on päätetty panna toteutukseen. Loppuun viejät muuttavat ideat
ja suunnitelmat uusiksi käytännöiksi. Loppuun viejät luottavat
eniten aikaisemmin näkemiinsä toimintamalleihin ja tietoihin,
koska S on tällä tyypillä (SJ) luonteeltaan introvertti.

Havaintoja

Monet muutoshankkeet jäävät kesken sen takia, että niiden vetäjinä on joko Ideoijia tai Uudistajia. On syytä ymmärtää, että nämä tyypit
ovat hyviä vain muutoshankkeiden alussa, kun asioita suunnitellaan ja kehitellään. Heidän luontainen innostuksensa laantuu siinä
vaiheessa kun ideat on saatu suunnitelmien muotoon. He toivovat, että jotkut muut veisivät asioita eteenpäin.

Muutoshankkeiden onnistuminen on hyvin pitkälle kiinni hanketta vetävän henkilön motivaatiorakenteesta. Usein on järkevää vaihtaa
hankkeen vetäjä siinä vaiheessa kun suunnitelmat on saatu riittävän pitkälle ja siirrytään hankkeen toteutukseen.
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Palautetyylit

Ekstrovertit (E) antavat yleensä selvästi enemmän palautetta kuin introvertit (I). Eron voi kiteyttää lauseeseen: `Ekstrovertit sanovat
mitä ajattelevat, mutta introvertit ajattelevat mitä pitäisi sanoa´.

Antamamme palautteen sisältö on eniten sidoksissa siihen miten me asioita arvioimme eli teemme johtopäätöksiä. Siihen vaikuttaa
eniten T/F-ulottuvuus. T huomaa helpommin virheet kuin vahvuudet ja F päinvastoin.

Huomioimalla nämä kaksi taipumustekijää, saamme neljä palautetyyliä. Tekemiesi valintojen perusteella sinulla on seuraava
taipumusrakenne palautteen antamisessa.

5/36
21/36
8/36

24/36

Spontaani kriitikko (ET) ilmaisee asiat suoraan, mitenkään
kaunistelematta. Ulos tuleva reaktio vastaa hyvin pitkälle hänen
tapaansa ajatella. Kannattaa kuitenkin korostaa, että
ET-ihmisten tarkoitus ei (yleensä) ole loukata, vaan kertoa mitä
mieltä he ovat jostakin asiasta. Monet ihmiset, varsinkin
F-taipumuksen omaavat, kokevat suoran kritiikin loukkaavana.
Tämän tyypin kehityshaasteena on opetella huomaamaan ja
kertomaan myös hyvät suoritukset ja muokkaamaan
palautettaan rakentavampaan muotoon.

Spontaani kannustaja (EF) antaa myös paljon palautetta,
mutta pääsääntöisesti kannustavaa. Negatiivisena kokemansa
asiat hän jättää mieluummin sanomatta tai muokkaa ne
rakentavaan muotoon. Tämän tyylin edustajat ovat luontaisia
diplomaatteja ja sovittelijoita. Spontaani kannustaja jättää
helposti vaikeimmat ongelmat käsittelemättä. Tämän tyypin
kehityshaasteena on negatiivisten asioiden rohkeampi esille
ottaminen ja käsittely.

Harkitseva kriitikko (IT) on ajattelutavaltaan hyvin
samanlainen kuin spontaani kriitikko, mutta ulospäin hän on
huomattavasti hillitympi. Hän kontrolloi enemmän kuin ET
kaikkea mitä sanoo ja tekee. Se on toisaalta hyvä asia: syntyy
vähemmän väittelyä ja loukkauksia. Toisaalta se on huono
asia: monet ongelmat ja epäkohdat jäävät käsittelemättä.
Tämän tyypin kehityshaasteena on sekä asioiden spontaanimpi
ilmaiseminen että hyvien suoritusten aktiivisempi esille
ottaminen.

Harkitseva kannustaja (IF) on ajattelutavaltaan samanlainen
kuin spontaani kannustaja, siis myönteisiä asioita korostava.
Ilmaisultaan hän muistuttaa kuitenkin harkitsevaa kriitikkoa eli
ulos tulevien palauteviestien määrä on vähäinen. Ilmeillään ja
eleillään, joita on vaikea kontrolloida, hän kuitenkin antaa muille
runsaasti tukea ja rohkaisua. Tämän tyypin kehityshaasteina
ovat positiivisesti kokemiensa asioiden rohkeampi kertominen
sekä myös negatiivisten asioiden rohkeampi esille ottaminen.

Kaikille taipumustyypeille sopiva palautetyyli
Nykyisin pidetään tehokkaimpana ns. Valmentavaa (tai Kysyvää) palautetyyliä. Sen perusidea on saada henkilö arvioimaan omaa
toimintaansa tilanteessa X. Se onnistuu hyvin esittämällä sopivia kysymyksiä, tyyliin: Miten koet onnistuneesi asian X hoitamisessa?,
Mitä asioita voisit parantaa asian X hoitamisessa?, Mitä ajattelet siitä, että nostin tämän asian esille? Tärkeintä on saada henkilö itse
arvioimaan ja muuttamaan omaa toimintaansa tilanteessa X.

7



NÄYTERAPORTTI

Ongelmien käsittelymallit

MBTI-teorian mukaan ajattelu tapahtuu neljällä erilaisella ajattelufunktiolla, joita merkitään tunnuksilla S, N, T ja F. Kaksi ensimmäistä
liittyvät tiedon hankintaan ja kaksi jälkimmäistä päätösten tekemiseen. Meillä on taipumus suosia ajattelussamme vain toista
informaatiofunktiota (joko S tai N) ja toista päätösfunktiota (joko T tai F). Näistä sisäisistä valinnoista rakentuu meidän perustyylimme
lähestyä ongelmia.

Tyylien korostuminen

LUONTAISET TAIPUMUKSET -analyysissä tekemiesi valintojen perusteella eri tyylit korostuvat sinulla alla näkyvällä tavalla. Mitä
pidempi pylväs, sitä enemmän tyyli korostuu sinulla.

0/36
16/36
14/36
30/36

ST-tyyli (tosiasioita ja käytännöllisyyttä korostava)
Tässä tyylissä korostuvat hyvä tosiasioiden selvitys (joka
perustuu S-funktioon) ja vaihtoehtojen rationaalinen tarkastelu
ennen päätöstä (joka perustuu T-funktioon). Tyylin luontaiset
puutteet liittyvät uudenlaisten (luovien) vaihtoehtojen aktiiviseen
hakemiseen (joka perustuu N-funktioon) ja muiden
sitouttamiseen löydettyyn ratkaisuun (joka perustuu
F-funktioon).

SF-tyyli (ihmisiä ja palvelua korostava)
Tässä tyylissä korostuvat hyvä tosiasioiden huomioiminen (joka
perustuu S-funktioon) ja ihmisten myönteisen asenteen ja
sitoutumisen varmistamiseen (joka perustuu F-funktioon).
Tyylin luontaiset puutteet liittyvät uudenlaisten vaihtoehtojen
aktiiviseen hakemiseen (joka perustuu N-funktioon) ja
vaihtoehtojen rationaaliseen vertailuun (joka perustuu
T-funktioon).

NT-tyyli (innovaatioita ja tehokkuutta korostava)
Tässä tyylissä korostuvat ihan uudenlaisten (luovien,
poikkeavien) vaihtoehtojen aktiivinen hakeminen (joka perustuu
N-funktioon) ja vaihtoehtojen rationaalinen arviointi (joka
perustuu T-funktioon). Tyylin luontaiset puutteet liittyvät
faktojen ja ihmisten odotusten puutteelliseen selvittämiseen
(joka perustuu S-funktioon) ja ihmisten sitouttamiseen
uudenlaisiin ratkaisuihin (joka perustuu F-Funktioon).

NF-tyyli (kehittämistä ja ihmisiä korostava)
Tässä tyylissä korostuvat uudenlaisten (tuoreiden, luovien)
vaihtoehtojen aktiivinen hakeminen (joka perustuu N-funktioon)
ja ihmisten sitouttamiseen niihin (joka perustuu F-funktioon).
Tyylin luontaiset puutteet liittyvät tosiasioiden puutteelliseen
selvittämiseen (joka perustuu S-funktioon) ja vaihtoehtojen
loogiseen analyysiin (joka perustuu T-Funktioon).

Käsittelymallien kehittäminen
Kaikkia käsittelymalleja kehitetään samalla tavalla: kiinnittämällä lisää huomiota niihin vaiheisiin ja näkökulmiin, jotka ovat omassa
ajattelutyylissä luontaisesti heikkoja. Tavoitteena pidetään ns. Z-mallia, jossa kaikkien funktioiden näkökulmat käydään läpi
järjestyksessä S -> N -> T -> F.

Tiimien voima
Tiimien voima ongelmien ratkaisussa perustuu hyvin pitkälle siihen, että tiimissä on lähes aina useiden ajattelutyylien edustajia. On
siis tärkeää kysyä ja kuunnella kaikkien näkemyksiä.
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Viestintätyylit

E
E:lle tyypillinen viestintätyyli on suullinen ja
spontaani. Hän kertoo usein omia
ajatuksiaan enemmän kuin kuuntelee. Näin
hän saattaa passivoida alaisiaan omalla
aktiivisuudellaan.

I
I:lle tyypillinen viestintätyyli on kirjallinen ja
asioita pelkistävä. Hän kuuntelee enemmän
kuin puhuu. Kirjoittaessa hänellä on aikaa
harkita mitä sanoo ja miten. Sähköposti on
hänelle sopiva väline.

S
S:lle tyypillinen viestintätyyli on faktoja,
yksityiskohtia, taustoja ja saavutettuja
tuloksia korostava. Huomion painopiste on
joko tässä hetkessä tai menneisyydessä.

N
N:lle tyypillinen viestintätyyli on ideoita,
mahdollisuuksia, vaihtoehtoja, tulevaisuutta,
visioita ja ´isoa kuvaa´ korostava. Huomion
painopiste on tulevaisuudessa ja sen
uusissa mahdollisuuksissa.

T
T:lle tyypillinen viestintätyyli on asiallinen,
analysoiva ja asioita loogisesti perusteleva.
T pyrkii vetoamaan enemmän järkeen ja
faktoihin kuin tunteisiin.

F
F:lle tyypillinen viestintätyyli on
positiivisuutta, yhteistyötä ja pehmeitä
arvoja korostava. F pyrkii vaikuttamaan
enemmän ihmisten tunteisiin kuin järkeen ja
faktoihin.

J
J:t viestivät mieluiten laadituista
suunnitelmista ja niiden toteutumisesta.
Viestintä onkin J:lle lähinnä keino varmistaa
tehtyjen suunnitelmien toteutuminen.

P
P:n perusviestintä on spontaania: omista
tunteista, ideoista tai tilanteesta lähtevää.
P:lle viestintä on enemmän yleistä
kommunikointia kuin keino saavuttaa
jotakin.
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INFJ-esimies

Alla on tiivistetty kuvaus INFJ-tyypin taipumuksista esimiehenä ja johtajana. Ajattelutyyliltään hän on Idealisti (NF) ja toimintatyyliltään
Varmistaja (IJ). Voimakkaimmin korostuva piirre on asioiden syvällinen pohdiskelu.

Johtajatyyppi
INFJ on Keirseyn johtajatyypityksessä Valmentaja (NF). Hänen
suurin mielenkiintonsa kohdistuu ihmisten, johtamisen ja
organisaation kehittämiseen.

Johtamisen mielirooli
INFJ:n mielirooli johtamisessa on Tukija (FJ) eli hänen
huomionsa kiinnittyy ennen kaikkea ihmisten osaamiseen,
sitoutumiseen ja jaksamiseen. INFJ on tyypillinen ihmisten
johtaja ja kehittäjä.

Rooli muutoksissa
INFJ on tyypillinen kehittäjä ja uudistaja (N), joka haluaa kulkea
muutoksen etulinjassa. Hän ei kuitenkaan ole mikään
aivoriihi-ihminen, vaan omaperäinen visioija, joka tarvitsee
omaa aikaa miettiä ja suunnitella asioita.

Erityisvahvuudet
INFJ:n erityisvahvuus on psykologisten, sosiaalisten ja
henkisten ilmiöiden hyvä ymmärrys (NF-yhdistelmä). He ovat
myös luonnostaan hyviä kuuntelijoita ja valmentajia.

Palautetyyli
Palautetyyliltään INFJ on Harkitseva kannustaja (IF). Hän
antaa melko vähän palautetta (I), mutta se on luonteeltaan
positiivista (F).

Haastavat alaiset
Kaikkein haastavimpia johdettavia INFJ:lle ovat ihmiset, jotka
reagoivat asioihin nopeasti, pinnallisesti, jyrkästi ja
negatiivisesti. INFJ:n on vaikea löytää yhteistä kieltä tällaisten
ihmisten kanssa.

Stressikäyttäytyminen
MBTI:n stressiteorian mukaan ihmiset alkavat pitkittyneen
stressin (ja joskus myös alkoholin käytön tai huonon
nukkumisen) seurauksena ajatella ja toimia heikoimman
ajattelufunktionsa ohjaamana. INFJ:n kohdalla tämä
heikoimmin kehittynyt ajattelufunktio on (ekstrovertti) S.

Huonosti kehittynyt S-funktio on hyvin kehittyneen N-funktion
vastakohta. Se voi ilmetä esimerkiksi pieniin yksityiskohtiin
takertumisena. Stressaantunut INFJ näkee ympärillään ennen
kaikkea epäkohtia ja ongelmia. Niihin stressaantuneen INFJ:n
huomio erityisen voimakkaasti kiinnittyy. Tällainen synkistely ja
nipottaminen loppuvat kun stressi hellittää.

Mihin tämä kuvaus perustuu?
Edellä oleva kuvaus perustuu MBTI-teoriaan ja valintoihin, jotka olet tehnyt LUONTAISET TAIPUMUKSET -analyysissä. Mikäli
kuvaus tuntuu vieraalta, sinulla on ainakin kaksi keinoa yrittää löytää oikeampi ajattelutyyli ja sen kuvaus.
-    Ensimmäinen niistä on analyysin uudelleen tekeminen. Tästä lisää seuraavalla sivulla.
-    Toinen on hakea palautetta yhteistyökumppaniltasi siitä, miten he näkevät sinun taipumuksesi. Siitäkin (TTP-palaute) lisää tietoa
seuraavalla sivulla.

10



NÄYTERAPORTTI

Miten voit jatkaa ja syventää?

LUONTAISET TAIPUMUKSET -analyysin esimiesraportti antaa tietoa siitä miten persoonalliset taipumuksesi heijastuvat
johtamistyyliisi. Alla on kuvattu joitakin muita suosittuja sovellutuksia.

Miten taipumuksemme näkyvät ulospäin (TTP)
Tämän työkalun avulla voimme hankkia tietoa siitä miltä oma toimintatyylimme ja taipumuksemme näyttävät ulospäin, siis muiden
silmissä. Työkalu on eräänlainen LUONTAISET TAIPUMUKSET -analyysin ja 360-palautteen risteytys. Ero 360-plautteeseen on
kuitenkin siinä, että TTP ei anna tietoa siitä miten hyviä tai huonoja olemme tiettyjen asioiden suhteen, vaan siitä miten selkeästi eri
taipumukset meistä näkyvät. Työkalun kehittämistyön eräänä keskeisenä lähtökohtana oli selkeyttää luontaisten taipumusten ja
oppimiemme toimintamallien välistä yhteyttä ja eroja.

Tiimin taipumusrakenteen selvitys (TTA)
Tämän työkalun avulla voidaan analysoida tiimin / työryhmän taustalla vaikuttavaa näkymätöntä taipumus- / jännitekenttää. Sen
kautta voidaan arvioida miten hyvin jonkun työryhmän sisäinen taipumusrakenne on sopusoinnussa ryhmän perustehtävien kanssa.
Analyysiä voidaan käyttää mm. sisäisen työnjaon kehittämisessä ja uusia henkilöitä ryhmään valittaessa. Analyysi voidaan ajaa
suoraan tiimin jäsenten LUONTAISET TAIPUMUKSET -analyyseistä.

Tiimin sisäisen motivaation kasvattaminen (TMT)
Tämän tuotteena avulla voidaan kasvattaa tiimin sisäistä työmotivaatiota, usein hyvinkin nopeasti. Menetelmä perustuu
motivaatioiden syklisyyteen ja erilaisuuteen. Tuotteen taustalla on ns. MTA-analyysi eli Minä ja Työni Analyysi, jolla voidaan tutkia
ihmisen ja hänen nykyisen työnsä välistä tunnesuhdetta. Uuden työjaon lisäksi analyysi antaa tietoa siitä, miten ajankäyttö tiimin
tärkeimpiin tehtäviin jakautuu ja millaista osaamista tiimissä on.

Ota yhteyttä!
info@luontaisettaipumukset.fi www.luontaisettaipumukset.fi
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