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Raportin taustaa

Tämä raportti on luotu, jotta voit helpommin tunnistaa ja kehittää luonnollista kommunikointi- ja toimintatapaasi.

Raportti sisältää kuvauksia luontaisista kyvyistäsi ja lahjakkuuksistasi ja sen avulla voit kehittää suorituskykyäsi sekä oppia uusia
valmiuksia. Toivomme että raportin sisältö auttaa sinua luomaan itsellesi optimaalisen kehityssuunnitelman.

Raportti kuvaa luontaista käyttäytymistäsi. Sillä tarkoitetaan toimintatapaa, joka vaatii vähiten energiaa ja keskittymistä. Se kuvaa
luontaisen reaktiosi, kun ei ole aikaa rationaalisen ja perusteellinen tilanneanalyysiin. Luontainen toimintatapamme korostuu myös
painetilanteissa, kun mukauttamiskykymme on alentunut.

Tämä raportti perustuu Extended DISC Henkilöanalyysissa annettuihin vastauksiin. Analyysin tulosta ei pidä käyttää
ainoana kriteerinä henkilökohtaiseen kehitykseen liittyvässä päätöksenteossa. Raportin tarkoituksena on tukea itsensä
kehittämistä.

Extended DISC ei mittaa ihmisen koko persoonallisuutta, eikä sitä tällaiseen tarkoitukseen tule käyttää. Se ei myöskään
mittaa ammatillisia tietoja, taitoja eikä elämän varrella kertynyttä kokemusta.

Suosittelemme, että raportin sisällön syventäminen tehdään joko WorkShopin avulla tai sertifioidun Extended DISC valmentajan
kanssa.
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Extended DISC

Extended DISC Profiili II

Luontainen tyyli kuvaa henkilo ̈n omaa luontaista toimintatapaa. Se on ka ̈ytta ̈ytymistyyli, joka vie va ̈hiten energiaa, edellytta ̈a ̈ va ̈hiten
keskittymista ̈ ja on henkilo ̈lle kaikkein mieluisin. Henkilo ̈ toimii yleensa ̈ na ̈in, kun ha ̈n kokee, etta ̈ ympa ̈risto ̈ tai olosuhteet eiva ̈t
edellyta ̈ muunlaista ka ̈ytta ̈ytymista ̈.

Profiili I

Mukauttamistarve heijastelee sita ̈ tunnetta, joka henkilo ̈lla ̈ itsella ̈a ̈n on vastaamishetkella ̈ ollut siita ̈, miten ha ̈nen omasta mielesta ̈a ̈n
tulisi mukauttaa omaa ka ̈ytta ̈ytymista ̈a ̈n.

Profiili I - Mukauttamistarve
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Extended DISC Timantti

Nelikentän tummin varjostus kuvaa luontaisinta toimintatapaasi. Vaaleammalla varjostetut alueet havainnollistavat muita sinulle
ominaisia toimintatapoja.

Kokonaan varjostamaton alue kuvaa niita ̈ toimintatapoja, joilla toimiessasi kuluu enemma ̈n energiaa, koska ne eiva ̈t ole niin luontaisia
sinulle.

Mita ̈ kauemmas tummimmalta alueelta joudut siirtyma ̈a ̈n, sita ̈ enemma ̈n energiaa menestyminen vaatii.
 

 
D
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Intuitiivinen

Tunteva

Tosiasiallinen

Vertaa timanttiasi edelliseen sivuun. Kirjoita huomiosi tähän.
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Yleisiä vahvuuksia

On ihmisläheisen kilpailullinen
Saa pidettyä ihmiset motivoituneena
Ei jyrää alaisia muutoksen varjolla
Huomioi tunneasiat
Pystyy tuottamaan ideoita
Katsoo asioita pidemmällä tähtäimellä
Saa myytyä ideat ihmisille
Uskaltaa toimia ilman ohjeita
On kannustava ja myönteinen
Jaksaa olla positiivinen
Ajaa ryhmänsä parasta
Pitää ihmisistä

Reagointi painetilanteissa

Tekee epätarkkoja arvioita
Toimii pintapuolisesti
Antaa tunteiden vaikuttaa itseensä
Pyrkii liiaksi miellyttämään
Ei toimi suorasti
Ei aina paljasta todellista mielipidettään
On suosionkipeä
Viettää liikaa aikaa ihmisten kanssa
Tekee epätarkkuusvirheitä
Katsoo hieman liikaa itseensä
Innostuu ilman tilanneanalyysia
Haluaa väkisin säilyttää kaveripiirin

Huomioita
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Motivaatiota vahvistavia tekijöitä

Hyvä ja elävä ystäväpiiri
Positiivinen ja innostunut ilmapiiri
Vapaasti suoritettavat vastuut
Ihmiset, jotka lähtevät helposti mukaan
Avoimuus kommunikoinnissa
Vapaus pikkutarkoista tehtävistä
Mahdollisuus olla mukana
Vapaa keskustelu
Lennokkaat ajatukset ja niiden toteutus
Oman mielipiteen vieminen eteenpäin
Uudet mahdollisuudet
Myönteinen tapa viedä asioita eteenpäin

Motivaatiota heikentäviä tekijöitä

Kuivuutta ja ikävystymistä
Tylsiä rutiineja
Joutumista ihmisistä eroon
Eteenpäinmenomahdollisuuden katoamista
Pikkutarkkoja ohjeita
Suosion menettämistä
Oman ryhmän hajoamista
Kylmyyttä ja kovuutta
Rajoitteita
Asiakeskeisyyttä
Paikalleen juuttumista
Huonoa ryhmähenkeä

Huomioita
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Tekstisivu

Tämä on kuvaus siita ̈, miten toiset ihmiset yleensa ̈ kokevat ta ̈ma ̈n kaltaisen henkilo ̈n toiminnan. Muodosta kokonaiskuva irrottamatta
yksitta ̈isia ̈ sanoja tai lauseita kappaleen sisa ̈llo ̈sta ̈. Henkilo ̈ voi kuitenkin toimia kokemuksensa perusteella tietyissa ̈ tilanteissa
luontaisesta toimintatavastaan poiketen.

Adjektiiveja

Sosiaalinen, miellyttävä, seurallinen, huolellinen, järjestelmällinen, tavoitehakuinen, eteenpäin pyrkivä, itsenäinen, tunnepohjaisen
peräänantamaton, mukava, helppo lähestyä, ihmiskeskeinen.

Motivaatiotekijöitä

Häntä motivoivat sosiaaliset ihmiskontaktit, hyvät ihmissuhteet, joukkoon hyväksyminen ja yhdessä toimiminen. Sam ei varsinaisesti
ole puhtaasti toisten hyväksi toimija mutta haluaa mielellään luoda hyvää ilmapiiriä ja nauttii ihmisten saamisesta hyvälle tuulelle. Hän
pitää itsenäisyydestä jäsentyneen organisaation sisällä. Hän haluaa myös jossain määrin vapautta.

Pyrkii välttämään

Tällainen ihminen ei pidä tiukoista ohjeista tai kahleista, jotka tekisivät hänen työstään liian yksitoikkoista tai rajoitettua. Hän ei pidä
liiasta pikkutarkkuudesta eikä yleensäkään turhan niuhottajista. Ihmiset, jotka eivät osaa pitää hauskaa tai nauttia toisten ihmisten
seurasta, ovat hänen mielestään vaikeasti lähestyttäviä.

Ihanteellinen esimies

Tällaisella henkilöllä pitäisi olla esimies, joka osaa sekä pysähtyä paikalleen että myös viedä asioita päämäärätietoisesti eteenpäin.
Esimiehen on pystyttävä kuuntelemaan, puhumaan myös muista kuin työasioista ja olemaan henkilö, jonka luokse on mukava mennä.
Esimiehen on myös ajoittain saatava tähän ihmiseen hieman lisää puhtia, erityisesti uusien tehtävien aloittamisessa silloin, kun Sam
itse on asioista hieman eri mieltä.

Kommunikointityyli

Tällaista henkilöä on joskus kuvattu lempeän ihmisläheiseksi mutta silti tavoitehakuiseksi keskustelijaksi. Hänellä pitäisi olla kyky
innostaa ja kannustaa ihmisiä, ottaa ryhmänsä huomioon ja ajaa sen etuja sekä ohjata ryhmää kohti asetettuja tavoitteita. Hän ei
ehkä ole niin osaaottava kuuntelija kuin alussa saattaisi ymmärtää.

Päätöksenteko

Omalla alueellaan Sam on varmasti erittäin hyvä ja kaikki osapuolet huomioiva päätöksentekijä. Uusissa asioissa hän saattaa joskus
jättää niihin tutustumisen hieman pintapuoliseksi ja luottaa jossain määrin omaan "vaistoonsa". Häntä pystyy joskus myös
hämäämään asiaan liitetyillä, tunteisiin vetoavilla lisämausteilla.
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Ryhmärooli

Vaikuttaja

Vaikuttaja on eteenpäin pyrkivä ideoija, jolla on hyvä taito vaikuttaa muihin ryhmän jäseniin. Hän ei jää paikalleen jahkaamaan ja
pohtimaan vaan uskoo vaistoonsa ja spontaaniuteen. Hän pitää vaihtelusta ja olemisesta mukana monissa erilaisissa ryhmissä,
tilanteissa ja rooleissa. Muut ryhmän jäsenet kokevat hänet avoimeksi ja sosiaaliseksi mutta jossain määrin pinnalliseksi ja omaan
napaansa katsovaksi. Todellisuudessa hän on vain sen verran vauhdikas, että ei ehdi pysähtymään pohtimaan muiden murheita,
vaikka haluaisikin. Hän tuo mielellään omat mielipiteensä esille ja pyrkii taivuttelemaan ryhmän puolelleen. Kuuntelijana hän ei ole
kovin kärsivällinen. Hänen pitää saada jollain tavalla erottua joukosta; hänen mielestään kammottavaa olisi olla keskivertoihminen
keskivertoryhmässä. Keskittyminen yhteen asiaan on hänelle vaikeaa, sillä hän on paljon parempi ideoija ja aloittaja kuin viimeistelijä.

Keskustelun vauhdittaja
Uusien ajatusten esille tuoja
Jahkailun lopettaja

Asenne ryhmätyöhön

Keino saada ihmisten huomio
Tapa saada porukka motivoiduksi
Mahdollisuus delegoida tylsät rutiinit pois

Rooli päätöksentekijänä

Haluaa tehdä nopeita ratkaisuja
Tuo esille päätösideoita
Ei analysoi kaikkia vaihtoehtoja

Rooli motivaattorina

Synnyttää joukkointoa
Motivoi puhumalla
Kannustaa ja rohkaisee

Rooli suorittajana

Pyrkii yksinkertaisuuteen
Ei jää pohtimaan
Soveltaa sääntöjä

Ryhmän saama hyöty

Ryhmä kykenee uudistumaan - ei juutu paikalleen
Ryhmän ilmapiiri pysyy avoimena
Ottaa ihmiset mukaan
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Miten toimit ryhmässä - Käyttäytymiskompetenssit

Tällä sivulla on  -5 - + 5 pisteen asteikko, "ei luontaisesta – luontaiseen toimintatapaan". Ei luontainen toimintatapa - eniten
vasemmalle. Nämä alueet vaativat enemmän energiaa. Luontainen toimintatapa - eniten oikealle. Nämä alueet vaativat vähemmän
energiaa.

Tämä ei ole "osaa - ei osaa" asteikko. Toisin sanoen, kun jokin käyttäytymiskompetenssi on vasemmalla mittakaavassa, se ei
tarkoita, että et voi toimia hyvin tällä alueella. Itse asiassa, voi kunnostautua tällä alueella. Tulokset osoittavat vain että näillä alueilla
toimittaessa kuluu enemmän energiaa, koska ne eivät ole niin luontaisia.

Asiat myönteiseksi kääntävä erikoistuja: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Yrityksen työilmapiiristä huolehtiminen tiimin jäsenenä: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Sovitteleminen ja muiden kannustaminen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Työssään pitäytyvä erikoistuja: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Oman vastuualueensa itsenäinen kehittäminen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Itsenäinen looginen suunnitteleminen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ristiriitojen karsiminen ja muiden opastaminen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Luotettava ja osallistuva huolehtiminen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Positiivinen opastaminen ja neuvominen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Positiivinen muutosagentti ja tylsyyden karsija: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ryhmän tehtävien organisoiminen ja varmistaminen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Tasainen tekeminen ja huolehtiminen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Määrätietoinen muiden vauhdittaminen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Vaativa tavoitteiden asettaminen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Uusien näkökulmien esilletuominen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Rutiinin suorittaminen ja muiden auttaminen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ihmisten johdattaminen kohti tavoitteita: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Saa ryhmän toimimaan yhdessä kohti tavoitetta: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Vauhdikas ja elävä kaikkien mukaanottaminen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Osallistuva ja keskusteleva tekeminen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Tarkka ja vaativa laadun korostaminen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ihmisläheinen ja tunnollinen tekeminen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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Vinkkejä kommunikointiin

Kommunikointi korkean D:n kanssa

Muista

Osoita olevasi vahva ja arvosta samalla heidän vahvuuttaan
Tee yhteenveto pääkohdista siitä, mitä olette keskustelleet ja sopineet
Keskity esityksessäsi varsinaiseen asiaan

Suhteen ylläpitäminen

Älä uskottele heille, että suhteenne olisi läheisempi kuin se oikeasti on
Kerro heille minkälainen olet työn ulkopuolella, mutta älä tee siitä erillistä puheenaihetta
Pysy aina yhden alueen asiantuntijana - älä yritä ratkaista kaikkia heidän ongelmiaan

Kommunikaation tehostaminen

Esiinny todellisena asiantuntijana, mutta saa heidät uskomaan, että he tietävät jotain, mitä sinä et tiedä
Osoita, miten he voivat hyötyä tuotteestasi/palvelustasi, mutta muista olla rehellinen
Myy heille vain parasta laatua ja uusinta tekniikkaa

Vältä

Älä ole ystävällisempi kuin he ovat
Älä puhu liian pitkään - anna heidän vaikuttaa siihen kuinka pitkään puhut
Älä ole liian henkilökohtainen elleivät he anna siihen lupaa

Kommunikointi korkean I:n kanssa

Muista

Puhu lyhyesti ja selkeästi - tarjoa heille mahdollisuus puhua
Mene asiaan, mutta älä puhu pitkään
Pyri saamaan heidät puhumaan

Suhteen ylläpitäminen

Vaikka saat heidät innostumaan monista asioista, varmista että he eivät tee jotain, mikä saa heidät näyttämään huonolta
Älä aina veloita kaikesta - anna heille jotain ilmaiseksi
Varmista, että muistat mitä he ovat sinulle kertoneet

Kommunikaation tehostaminen

Käy heidän kanssaan kaikki asiat läpi ja tee ostamisesta luonteva osa prosessia
Puhu yksityiskohdista niin kauan, että he pitkästyvät ja ovat valmiita tekemään kaupat
Vahvista mahdollisimman pian kirjallisesti mitä on sovittu

Vältä

Älä keskeytä heitä, kun he ovat innoissaan
Älä kontrolloi keskustelua
Muista että pelkällä hauskanpidolla ei aina saavuteta asetettuja tavoitteita
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Kommunikointi korkean S:n kanssa

Muista

Käytä vaatimatonta äänenpainoa
Anna heille kaikki heidän tarvitsemansa faktat
Tee yleiskatsaus siitä, mitä aiot sanoa ennen kuin aloitat

Suhteen ylläpitäminen

Luo etäinen ystävyys
Vietä tarpeeksi aikaa heidän kanssaan, pysy kuitenkin kohtuudessa
Lähetä säännöllisesti tuotetta/palvelua koskevaa tietoa

Kommunikaation tehostaminen

Pyri saamaan heidät kertomaan, mitä he haluavat - ja anna heille juuri se
Anna heille mahdollisuus vetäytyä
Vältä pinnallisuutta

Vältä

Älä pakota heitä puhumaan ennen kuin he ovat valmiita siihen
Älä unohda käsitellä jokaista asiaa
Älä kehu itseäsi liikaa

Kommunikointi korkean C:n kanssa

Muista

Varaa aikaa asiasi laadun todistamiseen
Säilytä heidän haluamansa etäisyys
Anna heille enemmän tietoa kuin he ovat pyytäneet

Suhteen ylläpitäminen

Kerro heille etukäteen kaikista suunnittelemattomista sääntöjen muutoksista
Ole sosiaalinen, mutta älä pinnallinen puhuessasi tuotteestasi
Sinun vastuullesi saattaa jäädä sen varmistaminen, että he todella hyödyntävät tuottettasi/palveluasi

Kommunikaation tehostaminen

Sisällytä heidän tarpeensa/vaatimuksensa tarjoukseesi
Kunnioita heidän mielipidettään ja käytä sitä tarjouksessasi
Sopikaa kaupan jälkeisistä asioista ennen varsinaista ostopäätöstä

Vältä

Älä anna heille kuvaa, että tuotteesi ei olisi korkelaatuinen
Älä jää kiinni virheellisen tiedon antamisesta
Älä unohda käsitellä tarjolla olevat tuet ja takuut
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Kommunikaatio - Käyttäytymiskompetenssit

Tällä sivulla on  -5 - + 5 pisteen asteikko, "ei luontaisesta – luontaiseen toimintatapaan". Ei luontainen toimintatapa - eniten
vasemmalle. Nämä alueet vaativat enemmän energiaa. Luontainen toimintatapa - eniten oikealle. Nämä alueet vaativat vähemmän
energiaa.

Tämä ei ole "osaa - ei osaa" asteikko. Toisin sanoen, kun jokin käyttäytymiskompetenssi on vasemmalla mittakaavassa, se ei
tarkoita, että et voi toimia hyvin tällä alueella. Itse asiassa, voi kunnostautua tällä alueella. Tulokset osoittavat vain että näillä alueilla
toimittaessa kuluu enemmän energiaa, koska ne eivät ole niin luontaisia.

Selkeä ja asialähtöinen kommunikointi: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Pohtiva asialähtöinen kommunikointi: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Rohkaiseva, mukaansa ottava kommunikointi: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Toistuva samasta asiasta puhuminen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Voimakas päämäärähakuinen ihmisiin vaikuttaminen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Luottamuksen herättäminen omalla osaamisella: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Etäisyyden pitäminen muihin ihmisiin työssä: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Positiivinen, eloisa ja innostava kommunikointi: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Huomaavainen ja huolellinen kommunikointi: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Tavoitehakuinen motivointi ja vaikuttaminen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Erittäin järjestelmällinen ja keskittynyt ote käsillä olevaan
asiaan:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Mukaansa ottava myönteinen kommunikointi: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Asiakeskeinen tavoitehakuinen ja suora kommunikointi: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Empaattinen, positiivinen ja ymmärtäväinen
kommunikointi:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Suora, tavoitehakuinen kommunikointi: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Yksityiskohtainen ja looginen kommunikointi: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Aktiivinen asiatiedon jakaminen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Aktiivinen positiivisen tiedon jakaminen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Aktiivinen kuunteleminen ymmärtääkseen kuulemansa: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Innostava ja motivoiva ihmisiin vaikuttaminen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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