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Määritelmä Matala

Määritelmä Korkea S

vuorovaikutus

1

2
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9

johtava

Jättää muiden johtamisen toisille ja on haluton johtamaan
ryhmää

Pitää muiden ohjaamisesta ja johtamisesta; pitää ryhmän
tehokkaasti keskittyneenä tavoitteisiin

8

vakuuttava

Nauttii myymisestä ja neuvotteluista; tietää, miten suostutellaan
ja myydään toisille ajatuksia

9

sosiaalisesti itsevarma

Vaikuttaa luottavaiselta ja itsevarmalta; tuntee olonsa levolliseksi
virallisissa tilaisuuksissa

2

seurallinen

On puhelias ja sosiaalinen; viihdyttää mielellään muita ja
ylläpitää laajaa kontaktiverkostoa

1

On tehokkaampi työskennellessään yksin; unohtaa usein ottaa
mukaan muita henkilöitä ja jakaa tietoa

ryhmäkeskeinen

On ryhmäkeskeinen ja kannustava; nauttii muiden kanssa
työskentelystä ja tekee sen hyvin

9

Kiinnittää vähän huomiota toisten motiiveihin; toimii miettimättä
muiden todennäköisiä reaktioita

tarkkaileva

Seuraa ja analysoi muiden reaktioita; haluaa ymmärtää heidän
motiivejaan ja käyttäytymistään

6

Ottaa kattavan, pitkän aikavälin katsantokannan; ajattelee
tulevaa ja toimii kaukokatseisesti

5

On tavoitteellinen ja käytännöllinen; ratkaisee ongelmat nopeasti
ja tehokkaasti

1

On järjestelmällinen ja suunnitelmallinen; suunnittelee hyvissä
ajoin ja priorisoi tehokkaasti

9

Vie tehtävät loppuun ja kiinnittää erityistä huomiota laatuun;
noudattaa sääntöjä ja määräyksiä

1

analyyttinen

Ymmärtää monimutkaiset asiat nopeasti; arvioi faktoja ja lukuja
tarkasti ja päättää rationaalisesti

2

hahmotteleva

Näkee asioiden väliset yhteydet; pitää abstrakteista käsitteistä;
nauttii älyllisistä haasteista

9

Kehittää usein omaperäisiä ideoita ja innovatiivisia ratkaisuja; on
mielellään luova

6

Nauttii muutoksista ja uutuuksista; tukee uusia ideoita;
kyseenalaistaa perinteiset lähestymistavat

5

Toimii oma-aloitteisesti; noudattaa omaa linjaansa; ilmaisee
omia mielipiteitään vapautuneesti

1

On kunnianhimoinen ja etsii aktiivisesti uusia haasteita; haluaa
edetä ja menestyä

1

Esittää muille tosiasioita ja lukuja ja antaa toisten tehdä omat
päätöksensä
On melko jäykkä ja epävarma vieraissa tilanteissa; viihtyy
paremmin tutuissa ympäristöissä
On hiljainen ja varautunut ja pitää etäisyyttä muihin; tarvitsee
aikaa uusien kontaktien luomisessa

työskentelytyyli
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9

harkitseva

Keskittyy käsillä oleviin kiireellisiin tehtäviin; harkitsee harvoin
toiminnan laajempia vaikutuksia

tuloskeskeinen

Etsii parasta ratkaisua ja haluaa poistaa riskit; voisi saada
tehtävät valmiiksi tehokkaammin

suunnitteleva

On rennompi ilman tarkkoja suunnitelmia; voi vaikuttaa
ajoittain epäjärjestelmälliseltä

tunnollinen

Taivuttaa sääntöjä ja aikarajoja viedäkseen asioita eteenpäin;
jättää yksityiskohtia keskeneräisiksi

ajattelutapa

1

2

3

Luottaa intuitioon arvioidessaan asioita; tarvitsee aikaa tiedon
tarkkaan arviointiin
Tekee mieluiten konkreettisia tehtäviä; ei pidä abstrakteja
strategioita hyödyllisinä
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9

idearikas

On käytännöllinen ja pitää itseään vähemmän luovana;
pitäytyy tutuissa ja perinteisissä ratkaisuissa

avoin muutoksille

Suosii perinteisiä lähestymistapoja ja rutiineja; vastaanottaa
muutoksen ja innovaatiot varauksin

vaikuttimet

1

Haluton olemaan eri mieltä; mukautuu enemmistöpäätöksiin;
ilmaisee vahvoja mielipiteitä varovasti
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9

itsenäinen
päämäärätietoinen

Asettaa saavutettavissa olevia tavoitteita; ura ja
henkilökohtainen menestys eivät ole etusijalla
Pitää yhteistyötä kilpailua tärkeämpänä; antaa muille kunnian
yhteisistä töistä

kilpaileva

Haluaa voittaa ja suoriutua muita paremmin; motivoituu
kilpailusta; korostaa mielellään menestystään

2

Välttää kuormittumasta liikaa; murehtii vastoinkäymisiä;
taipuvainen hermostumaan paineen alla

energinen

Työskentelee tarmokkaasti ja energisesti; pysyy keskittyneenä ja
optimistisena paineen alla

9

Käsittelyaika (min): 2
Nopein lohkon vastaamisaika (sekuntia): 1

Pisteiden jako: 100%
Hitain lohkon vastaamisaika (sekuntia): 7
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