Karl-Magnus Spiik Oy

IHMISTYYPPIEN PIIRTEITÄ
IDEATYYPIT
ovat hallitsevia ja ihmiskeskeisiä (temperamenttisia). He näyttävät tunteensa ja ilmaisevat usein
mielipiteensä värikkäästi. Ideatyypit tarkastelevat kokonaisuuksia ja asioiden suuria linjoja. Heillä
on luovuutta, visiointi- ja riskinottokykyä. He löytävät usein ideoita ja tuoreita näkökulmia
ongelmiin. He syttyvät nopeasti ja tarttuvat innolla haasteisiin. Ideatyypit uskaltavat unelmoida.
He etsivät uusia mahdollisuuksia. He työskentelevät nopeasti ja osaavat suostutella ihmisiä
värikkäällä persoonallaan. Päätöksenteko on nopea ja asiat hoidetaan joutuisasti. Työryhmissä heitä
arvostetaan, koska luovat avointa ilmapiiriä, ovat välittömiä ja tartuttavat innostusta myös muihin.
SOSIAALISET TYYPIT
ovat mukautuvia ja ihmiskeskeisiä. He joustavat, sopeutuvat taitavasti ryhmiin ja osaavat
työskennellä kaikenlaisten ihmisten kanssa. Tunneherkkyys on heidän voimansa, jonka avulla he
luovat ympärilleen hyviä ihmissuhteita, keskinäistä luottamusta ja hyvää me-henkeä. He ymmärtävät
toisten ihmisten tarpeita ja suhtautuvat niihin vakavasti. He osaavat lukea rivien välistä ja huomaavat
muita paremmin käyttäytymisen taustalla tai pinnan alla piilossa olevia asioita. Sosiaaliset tyypit
pyrkivät ratkaisemaan ongelmat rakentavasti keskustelemalla. Heidän ystävällisyytensä ja
luottamuksensa saa muutkin ihmiset näyttämään paremman puolensa. Heidän empaattisuuttaan
ja yhteistyökykyään arvostetaan.
PÄÄTTÄJÄTYYPIT
ovat hallitsevia ja asiakeskeisiä. He pitävät yleensä tunteensa kurissa ja keskittyvät tehtävien
järkevään hoitamiseen. He tietävät mihin ovat menossa ja mitä haluavat. Päättäjätyypit ilmaisevat
ajatuksensa selkeästi, suoraan ja lyhyesti. Heidän sanaansa voi luottaa. He ajattelevat käytännönläheisesti ja tarttuvat nopeasti asioihin. He ovat järjestelmällisiä, määrätietoisia ja vastuuntuntoisia.
Päättäjätyyppien päätökset perustuvat tosiasioihin ja riskinotto on järkevää. He osaavat ja usein
haluavatkin työskennellä itsenäisesti. Heidän johdonmukaisuuttaan, asiallisuuttaan ja
tuloksellisuuttaan arvostetaan.
TUTKIJATYYPIT
ovat mukautuvia ja asiakeskeisiä. He työskentelevät johdonmukaisesti ja rauhallisesti. He eivät
sekoita tunteitaan työ- ja tosiasioihin. Tutkijatyypit arvostavat asiallisuutta, suunnitelmallisuutta
ja toiminnan laatua. Ennen työhön ryhtymistään he keräävät riittävästi asiatietoja ja arvioivat niitä
tarkasti eri puolilta. ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” -sanonta sopii hyvin tutkijatyypeille.
Kuten ideatyypit, ovat tutkijatyypitkin luovia - mutta eri tavalla: he kehittävät asioita pitkäjänteisesti
ja luovat olemassa olevasta uusi ratkaisuja. He ovat huolellisia ja ahkeria tekijöitä. He pyrkivät
arvioimiaan asioita ja tilanteita mahdollisimman objektiivisesti. Heidän perusteellisuuttaan ja
asiantuntemustaan arvostetaan.
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TUNNUSOMAISTA ERI TYYPEILLE

IDEA

SOSIAALINEN

PÄÄTTÄJÄ

TUTKIJA

Erityispiirre

seurustelija,
juttujen kertoja

miellyttävä,
tukee toisia

hallitsee itsensä ja toisia

asennoituu pohdiskelevasti asioihin

Epäkypsä käyttäytyminen

voimakkaat mielipiteet, hyökkäävä

alistuu, vähättelee itseään

määräilee, sanelee ehtoja

väistää vastuuta,
pakenee tilanteesta

Tekee
päätökset

nopeasti, impulsiivisesti, muuttaa
myös nopeasti

tukeutuu muihin, asiatietojen poh- hitaasti, perusteelkysyy miten muut jalta itse, päätös lisen harkinnan jältekevät
pitää
keen

Kannustetaan
tukemalla

ideoita, persoonaa, mielipiteitä

tunteita, ihmiskeskeisyyttä

ajattelutapaa ja
periaatteita

toiminnan laatua
ja johtopäätöksiä

Viihtyy ilmapiirissä, jossa

voi innostua ja
toteuttaa itseään

toimitaan
yhdessä

voi toimia
itsenäisesti

yksityiskohdat
ovat selviä

Kehittyäkseen
on opittava

tarkistamaan

tekemään
aloitteita

kuuntelemaan

päättämään

Tarvitsee
yleensä lisää

huolellisuutta

jämäkkyyttä

joustavuutta

nopeutta

Arvostaa toisia

annetun tunnustuksen perusteella

annetun huomion
perusteella

tulosten
perusteella

toiminnan
perusteella

* Ideatyyppi toimii mieluummin kuin analysoi ja teoretisoi (pragmaatikko).
* Sosiaalinen tyyppi pyrkii sovittelemaan eriäviä mielipiteitä (idealisti).
* Päättäjätyyppi ei näe paljon tarvetta synteesiin, analyysiin eikä kompromissien tekoon,
koska hänen mielestään kaikkien pitää tajuta selvät tosiasiat (realisti).
* Tutkijatyyppi korostaa rationaalisia ongelmanratkaisuprosesseja (analyytikko).
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