
Hyvät tyypit tutuiksi

25.5.2019 Onnelassa



Ohjelma

9.30 9 hyvää tyyppiä
Oman tyypin ”testaus”

n. 11.00 TAUKO

Hyvät tyypit ja vuorovaikutus

12.30 LOUNAS



9 yhtä hyvää



Tyypit suuntaavat huomiota 
valikoivasti 

- Valikoivuus tuottaa paljon hyvää ja hyödyllistä. 

Usein kyseessä on hyväksi havaittu ja testattu 

strategia toimia menestyksekkäästi joissain 

olosuhteissa.

- Tiedostamattomana saman strategian 

käyttäminen kaikissa olosuhteissa haittaa 

kuitenkin elämää, ihmissuhteita ja työtä.

- Oman tyylin tunnistaminen ja moninaisuuden 

ymmärtäminen avaa polkuja uusiin 

mahdollisuuksiin ja valintoihin.



Ykkönen – Eettinen laaduntarkistaja

Motivaatio: pyrkii parempaan, 
täydellisempään 

Huippuominaisuus; kyky tarkkuuteen 

ja yksityiskohtaisuuteen

Arvostaa sääntöjä ja ohjeistuksia 

Ajatus: ”Asiat sujuvat parhaiten, kun 

kaikki noudattavat sääntöjä.”



Kakkonen- Sydämellinen huolehtija 

Motivaatio: pyrkii varmistamaan 
ihmisten välisen yhteyden

Huippuominaisuus; kyky aistia muiden 

tarpeet

Arvostaa ihmisten hyväksi toimimista, 

toimivaa vuorovaikutusta

Ajatus: ”Asiat sujuvat parhaiten, kun 

voin auttaa muita ihmisiä”



Kolmonen – Tavoitteellinen uurastaja 

Motivaatio: pyrkii olemaan erinomainen

Huippuominaisuus: kyky tehdä paljon 

ja nopeasti

Arvostaa hyviä suorituksia, pätevää 

toimintaa

Ajatus: ”Hommat hoituvat parhaiten 

kun minun annetaan tehdä niitä.”



Nelonen – Yksilöllinen syväluotaaja 

Motivaatio: pyrkii olemaan 
ainutlaatuinen

Huippuominaisuus: Kyky nähdä 

ihmisten ja asioiden erityislaatuisuus

Arvostaa hyvää tunneilmapiiriä ja 

mahdollisuutta luoda yksilöllistä jälkeä

Ajatus: ”Asiat sujuvat, jos voin 

vaikuttaa niihin omalla yksilöllisellä 

tavallani.”



Viitonen – Tarkkaileva tiedonhallitsija 

Motivaatio: pyrkii syventämään 
ymmärrystä

Huippuominaisuus: kyky oivaltaa 

nopeasti ja nähdä kokonaisuus

Arvostaa älykkyyttä, kekseliäisyyttä ja 

uteliaisuutta uuteen

Ajatus: ”Asiat sujuvat parhaiten kun 

saan keskittyä rauhassa oivaltamaan.” 



Kuutonen – Uskollinen varautuja 

Motivaatio: Pyrkii luomaan 
turvallisuutta 

Huippuominaisuus: Sitoutuu ryhmään, 

tukee ja on erittäin luotettava

Arvostaa luottamuksellista ilmapiiriä ja 

asioiden varmaa hallintaa

Ajatus: ”Asiat sujuvat parhaiten jos 

tiedän ennakkoon, mitä ihmiset 

aikovat.”



Seiska – Optimistinen ideasampo 

Motivaatio: pyrkii kokemaan 
mahdollisimman paljon

Huippuominaisuus: pystyy luomaan 

ideoita ja innostumaan 

Arvostaa erilaisia mahdollisuuksia ja 

ilmapiirin keveyttä

Ajatus: ”Asiat sujuvat parhaiten kun 

niiden tekeminen on kivaa”.



Kasi – Voimakas vastuunkantaja

Motivaatio: Pyrkii vaikuttamaan, 
hallitsemaan tilanteet

Huippuominaisuus: pystyy viemään 

itsensä ja muut vahvasti eteenpäin

Arvostaa suoruutta, asiassa pysymistä 

sekä huolenpitoa

Ajatus: ”Asiat hoituvat parhaiten silloin 

kun minä saan kontrolloida tilanteet”



Ysi – Leppoisa rauhanvaalija 

Motivaatio: pyrkii rauhaan ja 
tasapainoon

Huippuominaisuus: Pystyy olemaan 

rauhallinen ja rauhoittava kaaoksenkin 

keskellä

Arvostaa optimismia, nöyrää tekemistä, 

yhdenmukaisuutta

Ajatus: ”Asiat sujuvat parhaiten kun 

ympärillä on rauhaa eikä kukaan 

keikuta venettä.”



Vahvuudet

1 selkeä, asiallinen, objektiivinen, parhaaseen pyrkivä
2 lämmin, ystävällinen, huolehtivainen, avulias
3 tehokas, motivoiva, tavoitteellinen, vakuuttava
4 yksilöllinen, aito, tunnerikas, syvällinen
5 asiallinen, älykäs, perehtynyt, oivaltava
6 luotettava, tunnollinen, mukava, sitoutunut
7 innostunut, positiivinen, idearikas, puhelias
8 vahva, rehellinen, vakuuttava, turvallinen
9 rauhallinen, diplomaattinen, ymmärtävä, sovitteleva


