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NÄYTERAPORTTI

  Johdanto tulosten tulkintaan

Tämä analyysi on kehitetty luontaisten taipumustemme
tunnistamiseen. Se antaa tietoa ja ideoita omasta
erilaisuudestamme verrattuna muihin. Se antaa tietoa myös
vahvuuksistamme, asioista jotka kehittyvät meissä ilman
suurempia ponnisteluja, olemalla vain oma itsemme.

Vahvuuksiemme toinen puoli on heikosti kehittyneet
osa-alueemme - asiat, joihin emme kiinnitä normaalisti
huomiota. Joskus niiden tiedostamisesta on kuitenkin selvää
hyötyä, koska jokainen pystyy kehittämään omia taitojaan myös
näissä asioissa.

Tässä käytetyn mallin perusideat on muotoillut sveitsiläinen
psykiatri Carl Gustav Jung. Mallissa on neljä ulottuvuutta,
joissa jokaisessa on kaksi vaihtoehtoa. Jompikumpi niistä on
meille luontaisempi, kuin oikean tai vasemman käden
käyttäminen kirjoittaessa.

Vaihtoehtojen (taipumusten) edessä olevat tunnukset tulevat
niiden englanninkielisistä vastineista. Niitä käytetään tässä
yhteydessä siksi, että ne ovat jo vakiintuneet suomalaiseen
kielenkäyttöön (mm. MBTI-mallin kautta) ja ovat sitä kautta
monille entuudestaan tuttuja.

Tekemiesi valintojen perusteella on saatu luontaista
ajattelutyyliäsi kuvaava neljän kirjaimen yhdistelmä, esimerkiksi
ESFJ. Jokaisesta ulottuvuudesta on kirjainyhdistelmään otettu
se vaihtoehto, joka on sinulla arvioinnin mukaan vahvempi.

Seuraavilla sivuilla on sekä graafista että sanallista
informaatiota todennäköisestä ajattelutyylistäsi. Ne on laadittu
työelämän näkökulmasta.

Kyvykkyys

Luontainen ajattelutyyli ei kerro kovinkaan paljon siitä, miten
kyvykäs olet, vaan ennen kaikkea siitä, mitkä asiat kehittyvät
sinussa ilman suurempia ponnisteluja - olemalla vain oma
itsesi. Se kertoo myös millaisissa työtehtävissä ja tilanteissa
parhaiten viihdyt.

Kyvykkyys on laajempi asia kuin taipumukset, koska siihen
vaikuttaa taipumusten ohella kaikki elämän aikana hankitut
taidot, esimerkiksi sosiaaliset taidot, kielelliset taidot,
liikunnalliset taidot ja erilaiset työtaidot. Kyvykkyyttä voi ja
kannattaa siis kehittää, taipumuksiin on vaikeampi vaikuttaa.

Kyvykkyys on luontaisten taipumusten ja elämässä hankittujen
taitojen summa. Tämä analyysi auttaakin sinua tunnistamaan
myös niitä ajattelun ja toiminnan osa-alueita, jotka eivät kehity
sinussa olemalla vain oma itsesi.
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Analyysin taipumukset

Taipumukset vaikuttavat ennen kaikkea siihen miten me reagoimme ja mihin me huomiomme suuntaamme. Tätä kautta taipumukset
vaikuttavat siihen, mitä me teemme ja millä tavalla. Alla on lyhyet luonnehdinnat MBTI-malliin sisältyvistä taipumuksista.

Ekstroverttien (E-taipumus) huomio kiinnittyy helpoimmin
ulkoisiin ärsykkeisiin ja tapahtumiin eli kaikkeen uuteen, jota
näköpiiriimme ilmestyy. Ennen kaikkea muut ihmiset ja
vuorovaikutus heidän kanssaan ovat kiinnostavia. Ekstrovertit
reagoivat yleensä asioihin nopeasti, ilman suurempaa
harkintaa.

Introverttien (I-taipumus) huomio kiinnittyy enemmän
sisäiseen kuin ulkoiseen maailmaan: kokemuksiin, joita heillä
on ollut, oivalluksiin, joita heissä on herännyt, ongelmiin, joita
he ovat pohtineet jne. Introvertit harkitsevat ennen kuin
reagoivat. Introverteilla on ajattelussaan eräänlainen
ylimääräinen suodatin.

Jokaisella ihmisellä on luonnollisesti sekä ulkoinen että sisäinen maailma. Tämä taipumuspari (E/I) kuvastaa näiden maailmojen
keskinäistä suhdetta (ja suosimista) ajattelussa.

Aistit (S-taipumus) näkevät, kuulevat, haistavat, maistavat ja
tuntevat sen mitä ympärillä on. Ne eivät kuvittele ja ideoi.
Vahva S-taipumus tekee ihmisestä realistin ja käytännöllisen
ajattelijan. Yleensä S-taipumuksen omaavat ihmiset muistavat
faktoja ja tosiasioita paremmin kuin N-taipumuksen omaavat.

Intuitio (N-taipumus) näkee sen, mitä voisi olla sekä sen,
miten asiat liittyvät yhteen suuremmiksi kokonaisuuksiksi.
Vahva N-taipumus tekee ihmisestä idealistin ja innovaattorin.
N-taipumuksen omaavat ihmiset muistavat paremmin ideoita,
visioita ja kuvitelmia kuin tosiasioita (nimet, tapahtumat, jne.)

Osalla ihmistä S- tai N-taipumus on hyvin selkeä ja osalla taipumukset ovat suunnilleen yhtä vahvat. Hyvin selkeä S- tai N-taipumus
viittaa usein siihen, että tämä taipumus on ajattelun voimakkain osatekijä.

Logiikka (T-taipumus) tekee ajattelusta terävää ja
suoraviivaista. Se tunnistaa helposti suunnitelmissa ja ideoissa
olevat virheet ja epäloogisuudet. T-taipumuksen omaavat
ihmiset ovat yleensä hyviä suunnittelijoita ja asioiden
organisoijia. Esimiehinä he ovat managereita, asioiden johtajia.

Arvot (F-taipumus) tekevät ajattelusta pehmeää ja
empaattista. Se tunnistaa helposti ihmisten tunteita, arvoja ja
asenteita. F-taipumuksen omaavat ihmiset ovat yleensä hyviä
opettajia, asiakaspalvelijoita ja tiimien vetäjiä. Esimiehinä he
ovat kannustajia, ihmisten johtajia.

Osalla ihmisistä T- tai F-taipumus on hyvin selkeä ja osalla ne ovat suunnilleen yhtä vahvat. Hyvin selkeä ero näiden taipumusten
voimakkuudessa viittaa siihen, että se on ajattelun voimakkain osatekijä.

Järjestelmällisyyden (J-taipumus) korostuminen näkyy
käytännössä asioiden nopeana päättämisenä, haluna päästä
asioissa äkkiä eteenpäin. Aikataulut ja niiden seuraaminen on
tunnusomaista J-taipumukselle. J-taipumus tekee ihmisestä
luontaisen organisaattorin.

Spontaanisuuden (P-taipumus) korostuminen näkyy
käytännössä haluna tutkia ja selvittää kaikki mahdolliset
vaihtoehdot ennen päättämistä. Aikataulut on usein sivuseikka
ja tästä syystä tämän taipumuksen omaavat ihmiset tekevätkin
monet asiat vasta viimetingassa.

Jokaisella ihmisellä on ajattelussaan sekä järjestelmällisyyttä että spontaanisuutta tukevia osatekijöitä. J/P taipumusten voimakkuudet
kuvastavat sitä kummat niistä näkyvät selkeämmin ulkoiseen maailmaan.
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Luontainen ajattelutyylisi

Tekemäsi valintojen perusteella ajattelutaipumustesi voimakkuudet ovat seuraavat:

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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Voivatko taipumukset olla yhtä vahvat?

Taipumusteoriassa on olettamus, että taipumukset eivät voi olla
yhtä vahvat. Tämä johtuu siitä, että tässä tapauksessa ihminen
joutuisi aina tekemään tietoisen valinnan ja päätöksen siitä
kumpaa taipumusta hän missäkin tilanteessa käyttää. Se tekisi
ajattelusta liian hidasta ja hankalaa. On huomattavasti
helpompaa reagoida tilanteisiin jollakin sisäisellä perusmallilla,
jota muutetaan vasta siinä tapauksessa, että se ei johda
haluttuun lopputulokseen.

Mikä vaikeuttaa tunnistamista?

Oman ajattelutyylin tunnistaminen on suhteellisen haastava
tehtävä. Tämä johtuu siitä, että meillä jokaisella on ainakin
kolme erilaista minän muotoa: työminä, ihanneminä ja
luontainen minä.
- Työminä rakentuu niistä taidoista ja rooleista, joilla pystymme
vastaamaan työympäristön ja työnantajan meihin kohdistuviin
odotuksiin.
- Ihanneminä on meihin tallentunut kuva / käsitys hyvästä
ihmisestä. Se heijastaa lähinnä sitä kulttuuria ja arvomaailmaa,
jossa olemme kasvaneet ja jossa vaikutamme.
- Luontainen minä on joukko persoonallisia taipumuksia, jotka
ovat meissä jo pienestä pitäen ja jotka ohjaavat meidän
kehitystämme.

On ihan tavallista, että ensimmäisessä arvioinnissa tai muussa tunnistamisharjoituksessa, joka tehdään työpaikan organisoimana,
varsinkin työminä ja luontainen minä jonkin verran sekoittuvat. Ajattelutyyleistä tehtyihin kuvauksiin tutustumalla saattaa kuitenkin
huomata, että se taipumustyyli, jota analyysi ehdottaa ei pidä kuitenkaan paikkaansa. Silloin kannattaa tutustua muihin lähellä oleviin
ajattelutyyleihin.

Lisää tietoa ajattelutyyleistä

Ajattelutyyleistä löytyy todella paljon kirjallista materiaalia ja tutkimuksia. Netistä niitä voi hakea esimerkiksi tunnuksilla ajattelutyyli,
MBTI tai Keirsey.

Aiheesta on julkaistu tuhansia kirjoja ja tieteellisiä tutkimuksia, suurin osa USA:ssa. Tämän arvioinnin pääkehittäjä Kari Helin on myös
tehnyt teemasta oppikirjan, Ihmisten ERILAISUUS - 16 tyyppiä työelämässä. Toinen hänen julkaisemansa kirja on LUONTAISET
TAIPUMUKSET, taustateoria & tyyppikuvaukset - Opas erilaisuuden ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen. Jälkimmäistä on tilattu
lähinnä LUONTAISET TAIPUMUKSET -analyysien purkamisen yhteydessä.
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Ajattelutyyli

Ajattelutyyli (= Sisäinen tyyli). Ajattelutyyli kuvaa taipumustamme suunnata huomiota tietynlaisiin asioihin. Meillä on jokainen hetki
kymmeniä (jopa satoja) vaihtoehtoja jakaa huomiota erilaisten asioiden välillä. Ajattelutyylimme tekee suurimman osan valinnoista
puolestamme. Alla olevasta erittelystä voit nähdä miten sinun huomiosi suuntautuu eri tyylivaihtoehtojen välillä.

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

Realistit (ST) kiinnittävät päähuomionsa aikaansaannoksiin,
tekemisiin, ei niinkään ihmisten tunteisiin ja motivaatioihin.
Tyylin edustajia kutsutaan myös toteuttajiksi ja
toimeenpanijoiksi. He ovat luonteeltaan suoraviivaisia ja
konkreettisia. Tämän ajattelutyylin (ST) edustajia on väestöstä
noin 40 %. He hakeutuvat mielellään tuotannollisiin tehtäviin ja
myyntiin.

Humanistit (SF) kiinnittävät erityisen suurta huomiota ihmisten
tarpeisiin ja hyvinvointiin. Tyylin edustajia kutsutaan myös
hoitajiksi ja opettajiksi. He hakeutuvat mielellään hoitoalalle,
opettajiksi ja asiakaspalvelijoiksi. Humanistit ovat luonteeltaan
ystävällisiä ja ihmiset kiinnostavat heitä enemmän kuin
tekniikka. Tämän ajattelutyylin (SF) edustajia on väestöstä
suunnilleen 35 %.

Rationalistit (NT) suuntaavat eniten huomiota asioihin, joita
voisi ja kannattaisi tehostaa. Tämän tyylin edustajia kutsutaan
myös nimillä tehostajat ja innovaattorit. Heidän päässään pyörii
jatkuvasti uusia ideoita, jotka liittyvät menetelmiin,
työprosesseihin, teknisiin laitteisiin ja liikeideoihin. Rationalistit,
joita on väestöstä noin 10 %, hakeutuvat mieluiten kehitys- ja
johtotehtäviin.

Idealistit (NF) kiinnittävät luontaisesti eniten huomiota ihmisten
ja organisaatioiden kehittämiseen. Tämän tyylin edustajia
kutsutaan myös valmentajiksi ja kannustajiksi. He poikkeavat
rationalisteista lähinnä siinä, että kehittämisen fokus on
ihmisissä ja heidän keskinäisessä yhteistyössä. Idealisteja on
väestöstä noin 15 %. He hakeutuvat mieluiten luovuutta
vaativiin tehtäviin.

Ajattelutyylin muuttuminen

Ajattelumme perustyyli ei muutu kovinkaan helposti, koska sen juuret ovat syvällä persoonassamme. Toimintatyyliä on selvästi
helpompi muokata kuin ajattelutyyliä.

Toisaalta ajattelutyylin muutoksiin ei yleensä ole mitään todellista tarvettakaan, koska jokaisessa ajattelutyylissä on omat vahvuutensa
ja omat sokeat alueensa. Jos ihminen on ajattelutyyliltään esimerkiksi Rationalisti, hänen kannattaa hakeutua mieluummin kehittäjäksi
tai johtajaksi kuin asiakaspalvelijaksi tai opettajaksi. On viisasta hakeutua sellaisiin työtehtäviin, joissa pärjää hyvin luontaisella
ajattelutyylillään.
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Toimintatyyli

Toimintatyyli (= Ulkoinen tyyli). Toimintatyylimme kuvaa luontaista tapaamme reagoida ympäristömme haasteisiin ja ärsykkeisiin. Tässä
analyysissä on neljä päätyyliä. Alla näkyy, mitkä tyylit korostuvat sinulla eniten ja mitkä vähiten.

13/36
16/36

10/36
13/36

Vaikuttajat (EJ) pyrkivät hallitsemaan tilanteita reagoimalla
nopeasti ja voimakkaasti asioihin. Tämän tyylin edustajat ovat
luontaisia tilannejohtajia, jotka nauttivat haasteista ja
yllätyksistä. Tyylin luontaisia vahvuuksia ovat hyvä reagointi- ja
organisointikyky. Tyylin miinuspuolella on hätäisiä (ja joskus
huonoja) päätöksiä ja muiden esittämien ideoiden ja
näkemysten huonoa kuuntelua.

Varmistajat (IJ) reagoivat asioihin selvästi hitaammin kuin
Vaikuttajat, koska he käyvät päässään läpi useita vaihtoehtoja
ennen kuin he tuovat joitakin julki. Tämän tyylin edustajilla on
sekä hyvä harkintakyky että organisointikyky. Lisäksi he
huomaavat helposti muiden suunnitelmissa olevat heikkoudet.
Tyylin miinuspuolella on huonoa (vähäistä) kommunikointia ja
joskus hidasta päättämistä kiireellisissä tilanteissa.

Reagoijat (EP) ottavat nopeasti kantaa asioihin, mutta he eivät
yleensä esitä mitään valmiita suunnitelmia, vaan haasteeseen
liittyviä näkökohtia ja ideoita. Tämän tyylin edustajat pitävät
erityisen paljon tiiminä työskentelystä, koska he haluavat
suunnitella ja tehdä asioita yhdessä. Tyylin luontaisia
vahvuuksia ovat sosiaalinen rohkeus ja terävä huomiokyky.
Miinuspuolella on usein päättämättömyyttä ongelmatilanteissa.

Pohtijat (IP) reagoivat ulkoisiin haasteisiin hieman samalla
tavalla kuin Varmistajat, siis melko hitaasti. Ennen kannan
ottamista he haluavat ymmärtää mistä on kysymys ja millaisia
vaihtoehtoja on olemassa. Tämän tyylin henkilöitä on paljon
tutkijoina ja kehittäjinä - töissä joissa he voivat hyödyntää
luontaisia vahvuuksiaan. Tyylin miinuspuolella on usein
pisteliästä kriittisyyttä.

Toimintatyylin kehittäminen

Mikään toimintatyyli ei yleisesti ottaen ole muita tyylejä parempi tai huonompi, vaan jokaisessa tyylissä on omat vahvuudet ja
heikkoudet, jotka korostuvat erilaisissa tilanteissa. Omaa toimintatyyliä on mahdollista ja usein myös järkevää muuttaa kun tietää
millaista tyyliä tarvitaan ja arvostetaan eri tilanteissa ja erilaisten roolien hoitamisessa.
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Vuorovaikutustyylit

Luontaiset taipumuksemme ratkaisevat hyvin pitkälle sen miten me toimimme vuorovaikutustilanteissa, esimerkiksi palavereissa.
Eniten tyyliimme vaikuttavat taipumusulottuvuudet ovat E/I ja T/F.

Ekstrovertit (E) ovat henkilöitä, joiden persoona suuntautuu
ulospäin ja heidän ajattelunsa toimii parhaiten (selkeimmin,
tehokkaimmin) vuorovaikutustilanteissa. Ekstroverttien puhe ja
ajattelu ovat sisällöltään hyvin samanlaista. Introverttien (I)
tilanne on erilainen, koska heidän persoonansa kehittynein
puoli (ajattelun ykkösfunktio) suuntautuu sisäiseen maailmaan.
Introverteilla on eräänlainen sisäinen suodatin, jonka avulla
heidän on helppo kontrolloida puheitaan ja käyttäytymistään.

T-taipumuksen omaavat ihmiset ovat luonnostaan
asiaorientoituneita, suoraviivaisia ja analyyttisiä. He pyrkivät
hoitamaan sovitut asiat mahdollisimman hyvin. Tyyli on vasta
toissijainen. F-taipumuksen omaavat ihmiset ovat luonnostaan
ihmisorientoituneita, miellyttäviä ja pehmeitä arvoja korostavia.
He haluavat että ilmapiiri on hyvä ja että heidät hyväksytään.
Myös F-ihmisillä on toiminnassaan eräänlainen sisäinen
suodatin, jolla he kontrolloivat loukkaamasta muita.

Neljä perustyyppiä

Edellä kuvattujen taipumusparien yhdistelmistä syntyy neljä perustyyppiä, joille on temperamenttiteoriassa annettu tietty väri.

LUONTAISET TAIPUMUKSET -analyysissä tekemiesi valintojen perusteella luonnevärit korostuvat sinulla seuraavasti.

5/36
21/36
8/36

24/36

Punaiset (ET)
Tämän tyypin edustajat hallitsevat vuorovaikutustilanteita
aktiivisuudellaan ja suoraviivaisuudellaan. He haluavat ottaa
kantaa lähes kaikkiin asioihin, ja tällä tavoin helposti
passivoivat hiljaisempia ja herkempiä. Mikäli paikalla on useita
tämän tyypin edustajia, he helposti ajautuvat keskinäisiin
´kädenvääntöihin´.

Keltaiset (EF)
Myös tämän tyypin edustajat ovat aktiivisia
vuorovaikutustilanteissa, mutta pehmeämmällä ja
rakentavammalla tyylillä kun suoraviivaiset Punaiset. Keltaiset
kontrolloivat ajatuksiaan ja puheitaan ja poistavat niistä muita
ärsyttävät ja loukkaavat asiat.

Siniset (IT)
Tämän tyylin edustajat ovat ajattelutyyliltään Punaisten kaltaisia
(analyyttisiä, suoraviivaisia, asiasuuntautuneita), mutta
toimintatyyliltään he ovat varovaisempia ja diplomaattisempia.
Tämän mahdollistaa introverttien sisäinen suodatin.

Vihreät (IF)
Tämän tyypin edustajat ovat diplomaatteja, jotka yleensä
käyttäytyvät vuorovaikutustilanteissa fiksusti ja miellyttävästi.
Tämän mahdollistaa kaksi sisäistä suodatinta (I-suodatin ja
F-suodatin), jotka kontrolloivat heidän ajatteluaan ja
toimintaansa.

Jokainen voi muokata omaa vuorovaikutustyyliään erilaisia vuorovaikutustaitoja (kuuntelutaito, palautetaito, ilmaisutaito, jne.)
kehittämällä. Perustaipumus tiettyyn tyyliin kuitenkin säilyy.
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Oppimistyylit

Ihmisten oppimistyyleissä on suuriakin eroja, jotka johtuvat ennen kaikkea ajatteluun liittyvistä taipumuksista. Nyrkkisääntö on: mitä
voimakkaampi joku ajattelutaipumus on, sitä tehokkaammin (nopeammin ja helpommin) opimme asioita tätä taipumusta hyödyntäen.
Sama pätee tietysti myös toisinpäin eli että jokaisella on itselle huonosti sopivia oppimistapoja. Niitä kannattaa välttää - mikäli se on
mahdollista.

Alla näkyvät pylväät kuvaavat eri oppimistyylien sopivuutta sinulle. Mitä korkeampi pylväs, sitä paremmin tyyli soveltuu meille.

E-tyypeille sopivin oppimistyyli on
vuorovaikutteinen, siis keskustelua ja
asioiden yhdessä kehittämistä. Tämä johtuu
siitä, että E:llä ajattelun kehittynein osatekijä
suuntautuu ulkoiseen maailmaan.

I-tyypeille sopivin oppimistyyli on
omatoiminen perehtyminen asioihin, siis
lukemista, analysointia, pohtimista, netissä
surfaamista. Tämä johtuu siitä, että I:llä
ajattelun voimakkain osatekijä suuntautuu
sisäiseen maailmaan.

S-tyypit oppivat tehokkaimmin tekemisen ja
käytännön esimerkkien kautta. Tämä johtuu
siitä, että S hankkii informaatioita lähinnä
viidellä reaalimaailmaan suuntautuvalla
aistilla.

N-tyypit oppivat asioita ennen kaikkea
teorioiden ja luovien kokeilujen kautta.
Tämä johtuu siitä, että tietoa hankitaan
lähinnä kuudennen aistin (intuitio,
mielikuvitus) kautta.

T-tyypit oppivat helpoimmin asioita, joissa
on joku looginen rakenne. MBTI-teoria on
hyvä esimerkki tästä. Asiat, joista looginen
rakenne puutuu, menettävät helposti
mielenkiintonsa.

F-tyypit kiinnostuvat helpoimmin asioista,
jotka ovat sopusoinnussa heidän omien
(pehmeiden) arvojensa kanssa. MBTI-teoria
on hyvä esimerkki tästäkin, koska se ei
luokittele ihmisiä hyviin ja huonoihin.

J-ihmisten keskeisiä arvoja ovat järjestys,
aikaansaaminen ja asioiden hyvä hallinta
(kontrolli). Kaikki taidot ja asiat, jotka näitä
tukevat, J oppii melko helpolla.

P-tyyppien keskeisiä arvoja ovat ajattelun
ja toiminnan vapaus sekä luovuus. Tästä
syystä P:t oppivat asioita parhaiten
rennossa, luovassa ja kannustavassa
ilmapiirissä. 
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INFJ

Erottuvat ominaisuudet
INFJ:n muista ajattelutyyleistä selvimmin erottuvat
ominaisuudet ovat empaattisuus, intuitiivisuus, ihmisläheisyys,
harmonisuus ja selkeät elämänarvot. He ovat erityisen
lahjakkaita ymmärtämään monimutkaisten asioiden välisiä
yhteyksiä, erityisesti sellaisia, jotka liittyvät organisaatioiden
toimintaan ja ihmisten välisiin suhteisiin.

Taipumusten voimakkuus ja suunta
Alla olevasta taulukosta näkyvät INFJ-tyylin ajattelufunktioiden
voimakkuusjärjestys ja suunta.

Heijastuksia ajatteluun ja toimintaan
Kun sisäänpäin suuntautuva intuitio (Ni) on ajattelua
voimakkaimmin hallitseva funktio, ihminen käyttää mieluiten
aikaa ja energiaa sisäisten ideoiden ja oivallusten
työstämiseen. Ajattelun toiseksi voimakkain tekijä on ulospäin
suuntautuva tunne (Fe). Tämä vaikuttaa siihen, että INFJ:n
kehitysmotivaatio suuntautuu lähinnä ihmisten kehittämiseen ja
hyvinvointiin. Lempinimi Neuvonantaja viittaa siihen, että INFJ
mielellään ohjaa asioita sivusta ja taustalta.

Luontaiset vahvuudet
Tyylin luontaiset vahvuudet perustuvat ajattelua hallitsevaan
funktioon sekä sitä tukevaan kakkosfunktioon. INFJ:llä vahvin
funktio (Ni) ilmenee kykynä nähdä ja aavistaa sellaisia asioita,
joita ei tavallisilla silmillä näe. Sisäisellä intuitiolla on voimakas
kytkentä alitajuntaan, jossa luovat prosessimme
pääsääntöisesti tapahtuvat. Ajattelun toiseksi voimakkain
funktio on ulospäin suuntautuva tunne (Fe). Tämä vaikuttaa
siihen, että INFJ pyrkii intuitiollaan edistämään asioita, jotka
parantavat ihmisten ja organisaatioiden hyvinvointia.
Ristiriitojen käsittelijöinä INFJ:t saattavat kehittyä erityisen
taitaviksi.

Heikompien funktioiden vaikutuksia
Funktioiden järjestyksestä voidaan päätellä myös, mitä
synnynnäisiä heikkouksia tällä ajatustyylillä on.

Koska INFJ:llä aistiminen (Se) on ajattelun heikoin funktio,
ulkoinen huomiokyky ja yksityiskohtien (nimien, päivämäärien,
jne.) muistaminen saattavat ainakin ajoittain tuottaa vaikeuksia.
On myös mahdollista, että INFJ alkaa elää vain omassa
sisäisessä maailmassaan tai rajoittaa vuorovaikutuksensa
ihmisiin, joilla on samanlainen arvomaailma.

Luontainen johtamistyyli
INFJ:n perustyyli johtamisessa on ´Valmentaja´ (NF). Huomio
suuntautuu lähinnä yhteistyön ja osaamisen edistämiseen.
Niissä INFJ onkin parhaimmillaan. Päätöksiä hän tekee lähinnä
asioita arvottamalla sekä omiin ideoihinsa ja osallistuvaan
johtamiseen tukeutuen. Johtamisen kovempaan puoleen,
talouden tervehdyttämiseen, toimintojen saneeraamiseen,
ihmisten irtisanomiseen ja negatiivisen palautteen antamiseen
INFJ ei mielellään ryhdy, koska ne sotivat hänen
kakkosfunktionsa (Fe) pyrkimyksiä (harmonia, ihmisläheiset
arvot) vastaan.  Johtamisessa huonoimmalle huomiolle jääviä
osa-alueita ovat asiajohtamisen kysymykset (talous, strategiat,
liikeideat).

Vaikeat yhteistyökumppanit
Vaikeimpia yhteistyökumppaneita INFJ:lle ovat riidanhaluiset tai
itsekkäät ihmiset. Riitely on asia, joka ei sovi INFJ -luonteelle
ulkoisen F-funktion harmoniataipumuksen takia. Ulkoinen
T-funktio, joka sopii enemmän riitelyyn (väittely, puolensa
pitäminen), kuuluu INFJ:llä ajattelun heikkoihin osatekijöihin.
Ihmisten itsekkyys on INFJ:n arvomaailmalle vierasta.
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Stressaavia tilanteita
Stressaavimpia ovat tilanteet, joissa ihmiset riitelevät tai
käyttäytyvät väkivaltaisesti. Niitä INFJ:t yrittävät välttää
mahdollisuuksiensa mukaan. INFJ:t saattavat kokea
kiusalliseksi myös huomion keskipisteeksi joutumisen.

Stressikäyttäytyminen
Kun ihminen kovasti väsyy, hän alkaa helposti ajatella ja
käyttäytyä tavalla, joka on hänen perusluonteelleen vierasta.
MBTI -teoriassa tämä muutos selitetään niin, että alamme
stressin pitkittyessä, kun vahvimmat funktiomme ovat
ylirasittuneita, toimia persoonallisuutemme heikoimmin
kehittyneillä funktioilla (3. ja 4. funktio). INFJ:n kohdalla ne ovat
aistiminen (S) ja logiikka (T). Käytännössä S:n
stressikäyttäytyminen voi ilmetä esimerkiksi joihinkin
yksityiskohtiin tarttumisena ja ylensyöntinä. Stressi voi
aiheuttaa myös sen, että normaalisti luova, myönteinen ja
sopuisa INFJ muuttuu rajoittuneeksi, negatiiviseksi
riidanhaastajaksi. Kun väsymys (stressi) hellittää, INFJ
palautuu omaan perustyyliinsä, eli hallitsevien funktioiden
käyttämiseen.

Palautetyyli
INFJ on luontaisesti hyvä kannustaja ja hänelle itselleenkin on
tärkeää saada myönteistä palautetta. Negatiivisen palautteen
antaminen ja vastaanottaminen on kuitenkin hänelle hyvin
vaikeaa. Syynä on ulkoinen F-funktio, jonka perusidea on
ihmisten välinen harmonia.

Kehityshaasteita
Jokaiseen ajattelutyyliin liittyy omia kehityshaasteitaan, jotka
kytkeytyvät joko hallitsevan funktiomme ylivoimakkaaseen
suosimiseen tai kolmannen ja neljännen funktion vähäiseen
käyttöön. Alla kuvatut kehityshaasteet ovat vain kyseisen
ajattelutyylin yleisiä kehityshaasteita. Voi hyvinkin olla, että
henkilö on jo aikaisemmin tiedostanut ne tai osan niistä ja
harjoitellut taitoja, joilla hän osaa taitavasti kiertää nuo
luontaiseen tyyliinsä liittyvät sudenkuopat.

- INFJ:n yksi luontainen kehityshaaste on oppia paremmin
ilmaisemaan omia tarpeitaan ja odotuksiaan. Luontaiset
taipumukset tekevät hänestä liian kiltin ja muita ymmärtävän.

- Esimiehenä INFJ:n kannattaa harjoitella hieman lisää
kovuutta ja järjestelmällisyyttä tasapainottamaan luontaista
empatiaa.

Tyypin yleisyys
INFJ-tyypin yleisyys on 3,4 %. Miehiä on 2,8 % ja naisia 3,0 %.
Tieto pohjautuu Feelbackin keräämään LUONTAISET
TAIPUMUKSET -tausta-aineistoon
(n = 13980).

Tyypin esiintyvyys ammateissa
INFJ-tyyppejä esiintyy runsaasti mm. seuraavissa ammateissa:
kirjastonhoitaja, arkkitehti, eri alojen opettaja, asiantuntija eri
aloilla, pappi, koulutuspäällikkö.

Tyyppien talo:

Lopuksi

Kannattaa vielä korostaa, ettei mikään ajattelutyyli ole sinänsä muita tyylejä parempi tai huonompi, vaan erot syntyvät lähinnä
erilaisissa tilanteissa. Jokaista tyyliä edustavien kohdalla on tunnistettavissa tilanteita ja tehtäviä, joissa he ovat luontaisesti hyviä, sekä
tilanteita ja tehtäviä, jotka ovat heille luontaisesti vaikeita ja ahdistavia. Suurin kehityspotentiaalimme ihmisinä ja esimiehinä liittyy
tilanteisiin ja ihmisiin, jotka ovat meille vaikeita.
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Miten voit jatkaa ja syventää?

LUONTAISET TAIPUMUKSET -perusraportti antaa sinulle tietoa persoonallisista piirteistäsi, joita on vaikea muuttaa. Samalla
analyysi tunnistaa sinun luontaisia lahjakkuuksiasi eli asioita, joissa kehityt helposti normaalia paremmalle tasolle. Mikäli haluat
päästä hieman syvemmälle eli konkreettisemmin kiinni taipumustiedon hyödyntämiseen, alla on kuvattu muutamia mahdollisuuksia ja
työkaluja. Lisää tietoa niistä löytyy osoitteesta www.luontaisettaipumukset.fi.

LUONTAISET TAIPUMUKSET -analyysin (ilmainen) uusinta
Monet henkilöt havaitsevat valmennuksen aikana, että he ovat vastanneet useisiin valintoihin työ- tai toiveminästään käsin eli miten
he yrittävät toimia esimerkiksi esimiehinä tai asiakaspalvelijoina. Tällaiset rooliin tai ammattiin liittyvät valinnat vaikeuttavat usein
luontaisten taipumusten tunnistamista. Tästä syystä analyysien tuottaja haluaa tarjota ilmaisen mahdollisuuden analyysin uusintaan. 

LUONTAISET TAIPUMUKSET - Esimies- ja asiantuntija-analyysi
Taipumusanalyysien datasta voidaan ajaa erilaisia lisäraportteja, joilla voidaan tukea esimerkiksi esimiesten ja myyjien
valmentamista. Pisimmälle olemme kehittäneet esimiehille ja asiantuntijoille suunnatun analyysin, joka "paljastaa" mm. luontaisen
johtamistyylimme eli sen mihin luontaisesti kiinnitämme eniten ja vähiten huomiota johtamisessa, sen miten annamme palautetta, sen
miten me toimimme muutoksissa ja sen miten lähestymme ongelmatilanteita.

TOIMINTATYYLIPALAUTE (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-palautteeseen 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 keskeisenä lähtökohtana on ollut selkeyttää luontaisten taipumusten ja
oppimiemme toimintamallien välistä yhteyttä ja eroja.

TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET -analyysi
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.

TUORETTA MOTIVAATIOTA TIIMEIHIN (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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