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TERVETULOA TAKAISIN EVERYTHING DISC® -PROFIILIN PARIIN

Everything DiSC -kuvaajan ymmärtäminen

Terhi, tämä raportti on suunniteltu auttamaan sinua ymmärtämään paremmin työtoveriasi, Terhi Bisi, sekä 
tehostamaan suhdettasi hänen kanssaan. Kaikki tiedot on koottu vastauksista, jotka sinä ja Sami annoitte 
vastatessanne Everything DiSC® -profiileihinne. Käytät jälleen kerran Everything DiSC -kuvaajaa. Tässä lyhyt 
kertaus neljästä DiSC®-tyylistä.
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MITEN SINÄ JA SAMI SIJOITUTTE 
EVERYTHING DiSC® -KUVAAJAAN

Alla olevan Everything DiSC® -kuvaajan ympärillä näkyvät kahdeksan sanaa ovat ihmisten työssään 
käyttämiä prioriteetteja, jotka vaikuttavat heidän suhteisiinsa muiden kanssa.

                                                                                                                                           

    
 = Terhi: 

    
 = Sami: 

S-tyyli D-tyyli

Sinä korostat seuraavia: Sami korostaa seuraavia:

• TUKI
• VAKIINTUNEISUUS
• YHTEISTYÖ

• TULOKSET
• TOIMINTA
• KYSEENALAISTAMINEN
• YHTEISTYÖ

Toistenne prioriteettien ymmärtäminen

Tavallisesti ihmiset korostavat niitä kolmea prioriteettia, jotka sijaitsevat lähinnä heidän pistettään DiSC-
ympyrässä. Joskus henkilöllä voi olla tyypillisten prioriteettien lisäksi ylimääräisiä prioriteetteja. Prioriteettisi 
ovat tyylillesi tyypillisiä. Sami omaa hänelle tyypillisten prioriteettien lisäksi yhden ylimääräisen prioriteetin.

Sinun S-tyylillesi ominaisesti keskityt 
seuraaviin:

Hänen D-tyylilleen ominaisesti hän keskittyy 
seuraaviin:

• Mukautuvaisuus ja toisten tukeminen. o Vakuuttavien tulosten saavuttaminen.

•
Ennakoitavan, vakiintuneen ympäristön 
säilyttäminen. o

Nopean, toimintakeskeisen tahdin 
säilyttäminen.

• Tarttuminen tilaisuuksiin tehdä yhteistyötä. o
Tiukkojen kysymysten esittäminen ja vallitsevan 
tilanteen kyseenalaistaminen.

Lisäksi Sami keskittyy myös seuraaviin:
o Keinojen etsiminen yhteistyön tekemiseen.

Kuten voit huomata yllä olevasta kuvaajasta, sijaintinne ovat hyvin etäällä toisistaan. Se ei välttämättä 
tarkoita sitä, ettei teillä ole mitään yhteistä tai että kohtaisitte ongelmia yhdessä työskennellessänne. 
Seuraavilla sivuilla pääset tutustumaan teidän välisiinne yhtäläisyyksiin ja eroavaisuuksiin sekä siihen, 
millaisina vahvuuksina tai haasteina ne voidaan nähdä.
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DIPLOMAATTINEN >> LUJALUONTEINEN

Tarkastele

Kun on kyse itsevarmuudesta, ihmisten välillä on luonnollisesti eroja siinä, 
kuinka diplomaattisia tai lujaluonteisia he ovat. Sinä saatat hieman epäröidä 
ideoidesi kertomista, kun taas muut ovat itsevarmempia. Saatat huomata, että 
diplomaattisesta luonteestasi voi olla sekä hyötyä että haittaa riippuen siitä, 
kenen kanssa olet tekemisissä.

• Diplomaattiset henkilöt saattavat käyttää enemmän aikaa kuuntelemiseen.
• Lujaluonteiset henkilöt saattavat käyttää enemmän aikaa puhumiseen.
• Asteikon molemmat päät ovat arvokkaita.

Diplomaattinen Lujaluonteinen

Olet hyvin diplomaattinen; Sami on hyvin lujaluonteinen. Terhi, kun vertailukohteena on Sami, et 
todennäköisesti kerro mieltymyksistäsi yhtä mutkattomasti kuin hän.

Henkilökohtaista  X ?

Terhi's – taipumukset Sami's – taipumukset

Ujostelee tavallisesti keskustelujen johtamista
Ottaa tavallisesti ohjat käsiinsä 
ryhmäympäristössä

Ei tavallisesti kerro mielipidettään, ellei häneltä 
kysytä sitä suoraan

Ajaa tavallisesti voimakkaasti sitä, mihin uskoo 

Saattaa vaikuttaa joskus epävarmalta Saattaa vaikuttaa mutkattomalta tai jyrkältä

Sovella

Mahdolliset haasteet, kun sinä ja Sami työskentelette yhdessä

• Koska sinulla on tapana epäröidä ajatuksistasi kertomista, hän saattaa joutua arvailemaan, mitä 
mielessäsi liikkuu.

• Hänen jääräpäisempi lähestymistapansa voi joskus johtaa siihen, että hän jättää sinut varjoonsa.

Mahdolliset hyödyt, kun sinä ja Sami työskentelette yhdessä

• Sinun vaatimaton lähestymistapasi luultavasti estää erimielisyyksiä paisumasta liikaa.
• Hänen lujaluonteisempi lähestymistapansa voi auttaa tuomaan ongelmia tai haasteita esille.

Vinkkejä yhteistyöhön, kun sinä ja Sami työskentelette yhdessä

• Kun sinusta tuntuu, että sinulla on arvokasta sanottavaa, kerro se.
• Kysy häneltä suoria kysymyksiä sen sijaan, että vaikuttaisit monitulkintaiselta tai epäselvältä.
• Varmista, että pidät puolesi keskusteluissa.

Sami

Terhi
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KÄRSIVÄLLINEN >> TARMOKAS

Tarkastele

Kun on kyse kiireellisyyden tunnusta, ihmisten välillä on luonnollisesti eroja 
siinä, kuinka kärsivällisiä tai tarmokkaita he ovat. Koska sinulla on tapana valita 
rauhallinen, tyyni lähestymistapa, sinun voi olla vaikea samaistua niihin, jotka 
haluavat edetä vauhdilla. Saatat huomata, että kärsivällisestä luonteestasi on 
sekä hyötyä että haittaa riippuen tilanteesta ja siitä, kenen kanssa olet 
tekemisissä.

• Kärsivälliset henkilöt saattavat haluta projekteille enemmän aikaa.
• Tarmokkaat henkilöt saattavat haluta asettaa tiukkoja aikatauluja.
• Asteikon molemmat päät ovat arvokkaita.

Kärsivällinen Tarmokas

Olet hyvin kärsivällinen; Sami on hyvin tarmokas. Terhi, kun vertailukohteena on Sami, olet luultavasti melko 
rauhallinen ja rento.

Henkilökohtaista  X ?

Terhi's – taipumukset Sami's – taipumukset

Ei tavallisesti pidä muiden painostamisesta Patistaa tavallisesti muita etenemään nopeasti

Hyväksyy viivästykset tavallisesti rauhallisesti
Ärsyyntyy tavallisesti ihmisistä, joilla ei näytä 
olevan kiireellisyyden tuntua

Saattaa vaikuttaa joltakulta, jolla ei ole 
kiireellisyyden tuntua

Saattaa vaikuttaa joskus kärsimättömältä

Sovella

Mahdolliset haasteet, kun sinä ja Sami työskentelette yhdessä

• Hän saattaa kokea, että sinulta puuttuu kiireellisyyden tuntu.
• Saatat pitää häntä liian kärsimättömänä.

Mahdolliset hyödyt, kun sinä ja Sami työskentelette yhdessä

• Sinun rento lähestymistapasi saattaa auttaa pitämään kireyden vähäisenä sekä tuottamaan 
laadukkaita tuloksia.

• Hänen keskittymisensä nopeisiin tuloksiin saattaa auttaa ratkaisemaan ongelmia ripeämmin.

Vinkkejä yhteistyöhön, kun sinä ja Sami työskentelette yhdessä

• Osoita tilanteita, joissa kärsivällisyydestä voi olla hyötyä.
• Tunnusta, että on tärkeää kiristää tahtia tarvittaessa.
• Auta häntä löytämään keinoja edetä nopeasti.

Sami

Terhi
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HIENOTUNTEINEN >> SUORAPUHEINEN

Tarkastele

Kun on kyse tiedon jakamisesta, jotkut ihmiset ovat suorapuheisempia kuin 
toiset. Pyrit luultavasti osoittamaan huomaavaisuutta ja kannustusta muiden 
kanssa viestiessäsi, kun taas jotkut haluavat mennä suoraan asiaan. Vaikka 
hienotunteisesta lähestymistavastasi on monia etuja, joskus suorapuheisuus 
saattaisi olla hyödyllisempää.

• Hienotunteiset henkilöt välttävät tavallisesti muiden loukkaamista.
• Suorapuheisilla henkilöillä on tapana sanoa, mitä he ajattelevat.
• Asteikon molemmat päät ovat arvokkaita.

Hienotunteinen Suorapuheinen

Olet hyvin hienotunteinen; Sami on hyvin suorapuheinen. Terhi, kun vertailukohteena on Sami, olet 
todennäköisemmin hienotunteinen ja vähemmän suora ja valitset sanasi huolella välttääksesi loukkaamasta 
muita.

Henkilökohtaista  X ?

Terhi's – taipumukset Sami's – taipumukset
Etsii tavallisesti diplomaattisimman keinon 
esittää tietoa

Menee tavallisesti suoraan asiaan ja sanoo 
tasan tarkkaan, mitä ajattelee

Pitää tavallisesti jotkin ajatukset ja tunteet 
omana tietonaan

Ei tavallisesti pidä ajatuksiaan ja tunteitaan 
omana tietonaan

Saattaa vaikuttaa joskus epämääräiseltä tai 
epäsuoralta

Saattaa vaikuttaa joskus suorasukaiselta tai 
tunteettomalta

Sovella

Mahdolliset haasteet, kun sinä ja Sami työskentelette yhdessä

• Hän saattaa toivoa, että kertoisit mielipiteesi useammin.
• Hänen suorasukaisuutensa voi olla sinusta joskus yllättävää tai loukkaavaa.

Mahdolliset hyödyt, kun sinä ja Sami työskentelette yhdessä

• Sami on tavallisesti kiertelemätön, mikä saattaa auttaa tuomaan tärkeät asiat esille nopeammin.
• Valitset sanasi huolella, mikä estää sinua loukkaamasta muita.

Vinkkejä yhteistyöhön, kun sinä ja Sami työskentelette yhdessä

• Ole diplomaattinen vähättelemättä kuitenkaan negatiivista palautetta tai pidättelemättä todellisia 
tunteitasi.

• Keskity hänen viestiinsä hänen äänensävynsä sijaan.
• Jos häkellyt jostakin hänen sanomastaan, kerro siitä hänelle ja pyydä häntä selittämään 

tarkoitusperänsä.

Sami

Terhi
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USKALIAS >> VAROVAINEN

Tarkastele

Kun on kyse riskien ottamisesta, jotkut ihmiset ovat luonnostaan uskaliaita 
toisten ollessa varovaisempia. Sinä luultavasti haluat toimia varovaisesti, kun 
taas muut ympärilläsi saattavat olla rohkeampia ja jopa uhkarohkeita. Joissakin 
tilanteissa varovainen lähestymistapasi on hyvin tehokas, mutta toisissa se voi 
olla esteenä.

• Varovaiset henkilöt saattavat haluta edetä hitaaseen tahtiin.
• Uskaliaat henkilöt saattavat haluta edetä vauhdilla.
• Asteikon molemmat päät ovat arvokkaita.

Uskalias Varovainen

Olet hyvin varovainen; Sami on hyvin uskalias. Terhi, kun vertailukohteena on Sami, valitset 
todennäköisemmin varovaisen lähestymistavan.

Henkilökohtaista  X ?

Terhi's – taipumukset Sami's – taipumukset
Näkee suuret muutokset tavallisesti riskialttiina 
tai stressaavina

Pitää muutosta tavallisesti virkistävänä

Luottaa tavallisesti kokeiltuihin menetelmiin ja 
ratkaisuihin

Esittää tavallisesti tuoreita ideoita ja 
uudenlaisia lähestymistapoja

Saattaa vaikuttaa joskus joustamattomalta Saattaa vaikuttaa joskus vastuuttomalta

Sovella

Mahdolliset haasteet, kun sinä ja Sami työskentelette yhdessä

• Hänestä saattaa tuntua, että olet liian sovinnainen tai haluton ottamaan riskejä.
• Saatat joskus pitää hänen lähestymistapaansa jokseenkin vastuuttomana.

Mahdolliset hyödyt, kun sinä ja Sami työskentelette yhdessä

• Sinun varovaisuutesi pitää luultavasti epämiellyttävät yllätykset vähäisinä.
• Hänen rohkeat ideansa saattavat joskus johtaa arvokkaisiin parannuksiin.

Vinkkejä yhteistyöhön, kun sinä ja Sami työskentelette yhdessä

• Vältä torjumasta hänen rohkeaa tai uhkarohkeaa ideaansa ennen kuin olet kuullut, mitä hänellä on 
sanottavanaan.

• Mieti, onko hänen suunnitelmansa todella riskialtis vai saako ajatus muutoksesta olosi 
epämukavaksi.

• Rohkaise häntä ottamaan harkintaan perustellut vastalauseesi.

Sami

Terhi
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ULOSPÄINSUUNTAUTUNUT >> SULKEUTUNUT

Tarkastele

Kun on kyse työhön liittyvistä mieltymyksistä, ihmisten luonnollisella 
taipumuksella sulkeutuneisuuteen tai ulospäinsuuntautuneisuuteen on 
merkityksensä. Haluat työskennellä suuren osan ajasta sosiaalisessa ja 
yhteistyöhaluisessa ympäristössä, kun taas toiset pitävät enemmän hiljaisesta 
työskentelystä yksin. Taipumuksestasi ulospäinsuuntautuneisuuteen voi olla 
sekä hyötyä että haittaa riippuen tilanteesta ja ihmisistä, joiden kanssa 
työskentelet.

• Sulkeutuneet henkilöt saattavat haluta työskennellä itsenäisesti.
• Ulospäinsuuntautuneet henkilöt saattavat haluta tehdä yhteistyötä.
• Asteikon molemmat päät ovat arvokkaita.

Ulospäin-
suuntautunut

Sulkeutunut

Olet jokseenkin ulospäinsuuntautunut; Sami on hyvin ulospäinsuuntautunut. Terhi, sinä ja Sami olette 
molemmat tavallisesti avoimia ja yhteistyöhaluisia, vaikka hän saattaa olla hieman sinua 
ulospäinsuuntautuneempi.

Henkilökohtaista  X ?

Terhi's – taipumukset Sami's – taipumukset
Pitää tavallisesti sosiaalisista tilanteista, joissa 
hän voi tavata uusia ihmisiä

Hakeutuu tavallisesti sosiaalisiin tilanteisiin, 
joissa hän voi tavata uusia ihmisiä

Tulee tavallisesti hieman levottomaksi, jos 
hänen täytyy työskennellä yksin liian pitkään

Tulee tavallisesti levottomaksi, jos hänen 
täytyy työskennellä yksin liian pitkään 

Saattaa vaikuttaa joskus jokseenkin puheliaalta Saattaa vaikuttaa joskus liian puheliaalta

Sovella

Mahdolliset haasteet, kun sinä ja Sami työskentelette yhdessä

• Teillä voi olla vaikeuksia projekteissa, joissa teidän on työskenneltävä itsenäisesti pitkiä aikoja.
• Koska olette molemmat niin ulospäinsuuntautuneita, liiallinen seurustelunne voi saada teidät 

ajautumaan sivuraiteille yhteistyötä tehdessänne.

Mahdolliset hyödyt, kun sinä ja Sami työskentelette yhdessä

• Sinä ja Sami olette tavallisesti avoimia ja yhteistyöhaluisia, joten muut tuntevat luultavasti voivansa 
lähestyä teitä.

• Te molemmat nautitte tietojen jakamisesta, ja teillä on luultavasti samanlainen käsitys yhteistyön 
tehokkuudesta.

Vinkkejä yhteistyöhön, kun sinä ja Sami työskentelette yhdessä

• Ota huomioon, että muut työtoverisi saattavat olla vähemmän yhteistyöhaluisia kuin te kaksi.
• Vähennä jutustelua, kun on kyse kiireisistä asioista ja projekteista.
• Tee yhteistyötä, kun se on tehokkainta, mutta opettele tunnistamaan, milloin on parempi 

työskennellä itsenäisesti.

Sami

Terhi
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SKEPTINEN >> HYVÄKSYVÄ

Tarkastele

Kun on kyse ideoiden ja tilanteiden arvioimisesta, jotkut ihmiset ovat hyväksyviä 
toisten ollessa skeptisempiä. Sinulla on tapana olla vastaanottavainen uusia 
ideoita ja uutta tietoa kohtaan, kun taas muut ovat epäilevämpiä. Hyväksyvästä 
luonteestasi on tilanteesta riippuen sekä hyötyä että haittaa.

• Hyväksyvät henkilöt saattavat keskittyä hyötyihin.
• Skeptiset henkilöt saattavat keskittyä haittoihin.
• Asteikon molemmat päät ovat arvokkaita.

Skeptinen Hyväksyvä

Olet hyvin hyväksyvä; Sami on hyvin hyväksyvä. Terhi, sinä ja Sami oletatte molemmat asioista tavallisesti 
hyvää ja hyväksytte ideat ja ihmiset sellaisinaan.

Henkilökohtaista  X ?

Terhi's – taipumukset Sami's – taipumukset
Hyväksyy tavallisesti muiden ihmisten ideat 
aina kun mahdollista

Hyväksyy tavallisesti muiden ihmisten ideat 
aina kun mahdollista

Odottaa tavallisesti asioiden etenevän sujuvasti
Odottaa tavallisesti asioiden etenevän 
sujuvasti

Saattaa vaikuttaa joskus liian luottavaiselta Saattaa vaikuttaa joskus liian luottavaiselta

Sovella

Mahdolliset haasteet, kun sinä ja Sami työskentelette yhdessä

• Sinä ja Sami saatatte kokea kriittisten kysymysten esittämisen hankalaksi.
• Saatatte hyväksyä ideoita tai ratkaisuja, vaikkette olisi vakuuttuneita, että ne johtavat parhaisiin 

tuloksiin.

Mahdolliset hyödyt, kun sinä ja Sami työskentelette yhdessä

• Koska te molemmat olette niin vastaanottavaisia, teistä tuntuu luultavasti mukavalta jakaa ideoitanne 
toistenne kanssa.

• Luultavasti te molemmat arvostatte toistenne mukavaa lähestymistapaa.

Vinkkejä yhteistyöhön, kun sinä ja Sami työskentelette yhdessä

• Rohkaiskaa toisianne kyseenalaistamaan omat ideanne.
• Harkitse muita vaihtoehtoja ajan kanssa sen sijaan, että tyytyisit ensimmäiseen ehdotukseen.
• Harkitse näkemyksen pyytämistä skeptisemmiltä työtovereilta, kun on tarve tehdä päätöksiä.

Sami

Terhi
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POHDINTA JA VUOROPUHELU

Arvioi seuraavat kuusi luonteenpiirreparia ENITEN (~1) TÄRKEÄSTÄ VÄHITEN (~6) TÄRKEÄÄN, kun 
ajatellaan, miten sinä ja Sami voisitte parantaa suhdettanne. Pohtikaa sen jälkeen yhdessä 
kehittämismahdollisuuksia.

Arvi-
ointi

Piirre Pohdinta ja vuoropuhelu

Olet hyvin diplomaattinen; Sami on 
hyvin lujaluonteinen.

Olet hyvin kärsivällinen; Sami on hyvin 
tarmokas.

Olet hyvin hienotunteinen; Sami on 
hyvin suorapuheinen.

Olet hyvin varovainen; Sami on hyvin 
uskalias.

Olet jokseenkin ulospäinsuuntautunut; 
Sami on hyvin ulospäinsuuntautunut.

Olet hyvin hyväksyvä; Sami on hyvin 
hyväksyvä.


